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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Berkomunikasi merupakan hal dasar yang sudah pasti dilakukan setiap 

manusia untuk berinteraksi dengan orang lain, karena pada hakikatnya manusia 

memiliki naluri yang hakiki untuk selalu ingin hidup dengan orang lain ataupun 

berkelompok. Kemajuan informasi dan komunikasi yang pesat membuat manusia 

tak lagi memandang jarak, ruang dan waktu untuk berkomunikasi. Berkomunikasi 

merupakan isyarat penyampaian pesan kepada seseorang atau sekelompok orang 

baik secara langsung (tatap muka) atau melalui media seperti: surat kabar, 

majalah, radio dan televisi.
1
 

Dengan adanya kemajuan informasi dan komunikasi saat ini manusia tidak 

harus berkomunikasi dengan bertatap muka secara langsung. Manusia kini mulai 

beralih dari komunikasi secara lisan ke komunikasi secara tulisan.
2
 Selain dengan 

adanya handphone, kini terdapat internet yang juga menjadi sumber manusia 

untuk mendapatkan berjuta informasi dan berkomunikasi dengan orang lain.Saat 

ini manusia lebih suka berinteraksi melalui media internet, dimana melalui 

internet untuk mendapatkan informasi manusia tidak perlu memandang batas. 

Ditambah lagi dengan bermunculannya jejaring sosial yang baru. Kemunculan 

jejaring sosial yang baru semakin memudahkan manusia untuk mendapatkan 

informasi apapun.  

                                                             
1 Dedy Mulyana, 2008, Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar. Bandung : Remaja Rosdakarya, hlm 61 
2 Eryta Ayu Putri, Aplikasi Instagram Sebagai Media Komunikasi Pemasaran Online shop, (diakses 
pada 21 Januari 2015 WIB) 
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Media sosial, merupakan sebuah alat yang bisa menghubungkan kita 

dengan siapa saja, baik dengan orang yang dekat atau dengan orang yang terjauh 

sekalipun. Media sosial menjadi sebuah alat promosi bisnis yang efektif karena 

alat ini bisa diakses oleh siapa saja dengan jaringan promosi yang lebih luas. 

Dimana saat ini media sosial juga tengah menjadi bagian yang diperlukan di 

bidang pemasaran, selain itu juga untuk menjangkau pelanggan dan kliennya 

dengan cepat dan mudah dibandingkan media cetak dan iklan di televisi. Apalagi 

dengan teknologi internet dan handphone yang semakin maju kini untuk 

mengakses media sosial bisa dilakukan kapan saja dan dimana saja. Begitu 

cepatnya manusia mengakses media sosial mengakibatkan terjadinya fenomena 

yang besar terhadap arus informasi, bukan hanya di negara-negara luar saja, 

bahkan di Indonesia sendiri. Dimana saat ini kecepatan dari media sosial dirasa 

mulai bisa menggantikan peranan media massa konvensional dalam menyebarkan 

sebuah informasi ataupun berita-berita. 

Awal kemunculan media sosial adalah sebuah inisiatif untuk 

menghubungkan manusia dari satu titik hingga ke manusia di seluruh belahan 

dunia, berawal dari kemunculan jejaring sosial pertama sixdegress.com pada 

tahun 1997, lalu beberapa jejaring sosial di tahun berikutnya sampai pada taun 

2003 munculnya media sosial Friendster sebagai jejaring sosial anak muda 

pertama kalinya, lalu terdapat juga Youtube dan MySpace hingga akhir tahun 

2005. Di tahun 2006 munculah Facebook yang pada akhirnya bisa menggeser 

Friendster dan MySpace. Tidak berhenti disitu, kemunculan media sosial baru 

juga tetap ada hingga tahun 2009 munculTwiiter dengan tampilan yang lebih 
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modern.
3
 Setiap tahun selalu terdapat kemunculan dan perbaikan-perbaikan media 

sosial, hingga sampai sekarang banyak sekali media sosial baru seperti Instagram.  

Kemunculan Instagram dengan kemudahannya bisa meng-upload banyak 

foto tentunya dilirik sebagai peluang dan lahan bisnis oleh pelaku bisnis untuk 

semakin menggencarkan pasarnya. Bukan hanya dengan membuka lapak di dunia 

nyata, pelaku bisnis saat ini juga sedang gencar membuka lapak di dunia virtual 

(online). Dengan kemunculan media Instagram ini tentunya sangat memudahkan 

akses mereka (pelaku bisnis online) dalam menjajakan dagangannya. Instagram 

yang diminati banyak pengguna bisa menjadi media komunikasi pemasaran 

pelaku bisnis online shop untuk meng-share foto atau produk yang dijual. Tak 

luput dari itu, tentunya online shop ini harus memiliki banyak followers agar 

masyarakat tahu akan produk yang dijualnya. Dengan memiliki banyak followers 

dapat memudahkan konsumen untuk melihat tampilan produk yang dijual dan 

memberikan komentar dibawah foto yang diunggah pada produk yang diminati.  

Semakin banyak followers semakin banyak pula pemasukan setiap 

harinya, hal itu membuat pelaku bisnis online shop untuk semakin gencar 

mempromosikan produknya dan berupaya untuk meningkatkan jumlah 

followersnya. Upaya demi upaya mereka lakukan untuk mendapatkan followers, 

awalnya yaitu dengan endorsement ke selebgram (selebriti Instagram), spamming 

di wall-wall, sampai dengan SFS. Dan ternyata SFS adalah cara yang dianggap 

termudah bagi pelaku bisnis online shop untuk mendapatkan banyak Followers 

dan customer baru. 

                                                             
3 Eryta Ayu Putri, Aplikasi Instagram Sebagai Media Komunikasi Pemasaran Online shop, (diakses 
pada 21 Januari 2015 WIB) 
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SFS adalah kepanjangan dari Shouout For Shoutout, yakni upaya pelaku 

bisnis online shop Instagram untuk saling mempromosikan produknya. Misalnya, 

online shop A menjual produk kecantikan, dia bekerja sama dengan online shop B 

yang menjual baju untuk saling mempromosikan dan mem-posting produknya di 

akun Instagram satu sama lain. Dengan saling mempromosikan produk yang 

dijual, followers dari online shop A yang tidak tahu produk online shop B mereka 

menjadi tahu dan kemungkinan akan mem-follow atau minat terhadap produk 

yang dipromosikan, begitu juga sebaliknya.
4
 

Untuk orang awam saat ini SFS masih menjadi hal yang asing, karena 

menurut Valent pemilik Online shop “Pepperplum”, SFS memang baru muncul 

pada tahun 2012 dan hingga akhirnya booming pada tahun 2014. Promosi tanpa 

biaya ini tentunya membuat pelaku bisnis Online shop semakin gencar dalam 

merambah pasarnya karena dengan melakukan SFS, akun tersebut akan 

mendapatkan followers yang banyak dalam waktu yang singkat. 

Awalnya aktifitas SFS hanya dilakukan dan diprakarsai oleh beberapa 

online shop saja, saat itu mereka menyebutnya dengan SFS Family (Shoutout 

Family). SFS Family merupakan promosi bergrup sampai 9 online shop saja, 

dalam aktifitas SFS ini biasanya adalah pelaku bisnis online shop yang berada 

dalam naungannya wajib mempromosikan online shop lain di Family itu dengan 

kuantitas tertentu melalui akunnya. Ketentuan ini menjadi kesepakatan bersama 

antar anggota SFS Family. Bisa satu hari minimal satu, dua, atau tiga kali 

                                                             
4http://startupbisnis.com/liputan-kopdarrpx-sfs-cara-paling-murah-dan-mudah-menambah-
followers-instagram-anda/ (diakses pada 20 Februari 2015, pukul 11.05 WIB) 

http://startupbisnis.com/liputan-kopdarrpx-sfs-cara-paling-murah-dan-mudah-menambah-followers-instagram-anda/
http://startupbisnis.com/liputan-kopdarrpx-sfs-cara-paling-murah-dan-mudah-menambah-followers-instagram-anda/
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promosi.
5
 Namun saat ini bukan hanya sampai sembilan online shop saja dalam 

satu grup, puluhan bahkan hingga ratusan online shop masuk dalam satu grup. 

Akan tetapi tidak hanya ada satu grup saja dalam dunia SFS, terdapat banyak 

online shop yang membuat grup baru sendiri sehingga banyak sekali grup-grup 

baru yang bermunculan dengan nama grup dan ketentuan (rules) yang berbeda-

beda. 

Grup SFS“_85+ Diversity” merupakan grup yang dibentuk oleh Valent 

pemilik Online shop Pepperplum sejak tahun 2012, dia mengumpulkan teman 

online shop yang dikenalnya kemudian bergabung dalam grup tersebut hingga 

akhirnya nama grup _85+ Diversity tersebar ke online shop lain. Grup ini 

memiliki rules hanya online shop yang memiliki Followers minimal 75K yang 

bisa ikut bergabung, begitu juga dengan beberapa grup lain kebanyakan dari 

mereka menjadikan patokan jumlah followers untuk online shop yang ingin 

bergabung dalam grup. Dalam grup SFS yang digawanginya, saat ini sudah lebih 

dari 150 Online shop yang tergabung di dalamnya.   

Untuk memudahkan komunikasi antar pelaku bisnis online shop tersebut, 

menurut Valent pemilik Online shop “Pepperplum”, mereka (pelaku bisnis Online 

shop) memanfaatkan media chattingLINE sebagai media komunikasinya. 

Mengapa LINE?  Karena dalam LINE terdapat fitur pembuatan grup dan notes. 

Selain itu hanya dengan menyebutkan id-LINE saja, mereka bisa dengan mudah 

menambahkan sebagai teman tanpa harus menghafalkan nomor handphone atau 

pin BBM mereka. 

                                                             
5http://m.kompasiana.com/post/read/647928/2/antara-brand-selebriti-dan-komunitas-dunia-
maya.html (diakses pada 23 Januari 2015, pukul 10.15 WIB) 

http://m.kompasiana.com/post/read/647928/2/antara-brand-selebriti-dan-komunitas-dunia-maya.html
http://m.kompasiana.com/post/read/647928/2/antara-brand-selebriti-dan-komunitas-dunia-maya.html
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Promosi yang dilakukan sebuahakun  online shop dengan online shop 

lainnya secara otomatis akan dilihat oleh followers akun online shop yang 

berpromosi. Akun yang dipromosikan, akan dikenal oleh pengikut akun yang 

mempromosikan dengan seringnya Ia muncul pada timeline Instagram. Jika kata-

kata promosi atau gambar yang digunakan untuk promosi menarik, maka 

followers akun terseb 

ut kemungkinan besar akan tertarik untuk mengikuti (follow) atau bahkan 

membeli produk akun yang dipromosikan. 

Dari uraian tersebut peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan tujuan untuk mengetahui jaringan komunikasi seperti apa yang terjadi 

dalam aktifitas Shoutout For Shoutout antar pelaku bisnis Online shop, khususnya 

dalam grup _85+ Diversity. Oleh karena itu peneliti mencoba secara deskriptif 

untuk mengetahui bagaimana sebenarnya jaringan komunikasi yang terbentuk 

dalam jaringan SFS. 

B. RUMUSAN MASALAH 

Dari uraian diatas, maka ditemukan permasalahan, yaitu: 

1. Bagaimana proses terbentuknya jaringan komunikasi pelaku bisnis online 

shop dalam aktivitas Shoutout For Shoutout dalam grup SFS _85+ 

Diversity? 

2. Apa saja jaringan komunikasi yang terbentuk pada pelaku bisnis online 

shop dalam melakukan aktifitas Shoutout For Shoutout dalam grup SFS 

_85+ Diversity? 

C. TUJUAN PENELITIAN 
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Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini, adalah 

untuk mengetahui proses terbentuknya jaringan komunikasi dan  jaringan 

komunikasi apa saja yang terbentuk pada pelaku bisnis Online shop di Grup SFS 

_85+ Diversity dalam melakukan aktifitas Shoutout For Shoutout. 

D. MANFAAT PENELITIAN 

1. Manfaat Akademis 

Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai 

referensi bagi penelitian lebih lanjut mengenai jaringan komunikasi pelaku 

bisnis, khususnya pelaku bisnis Online shop dengan teknik deskriptif. 

2. Manfaat Praktis 

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan gambaran 

mengenai jaringan komunikasi dalam kegiatan Shoutout For Shoutout 

untuk direkomendasikan kepada khalayak, khususnya pelaku bisnis Online 

shop lainnya. 
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E. TINJAUAN PUSTAKA 

E.1.Pengertian Komunikasi 

Komunikasi merupakan kegiatan manusia dalam berhubungan satu sama 

lain yang demikian otomatis. Sehingga sering terlupakan bahwa keterampilan 

berkomunikasi adalah merupakan hasil belajar manusia. Rogers dan D. Lawrence 

(1981) menyatakan komunikasi adalah proses dimana dua orang atau lebih 

membentuk atau melakukan pertukaran informasi dengan satu sama lainnya, yang 

pada gilirannya akan tiba pada saling pengertian yang mendalam.
6
 

Komunikasi menyarankan bahwa suatu pikiran, suatu makna, atau suatu 

pesan dianut secara sama. Akan tetapi definisi-definisi kontemporer menyarankan 

bahwa komunikasi merujuk pada cari berbagi hal-hal tersebut, seperti dalam 

kalimat “kita berbagi pikiran”, “kita mendiskusikan makna”, dan kita 

mengirimkan pesan”.
7
 

Menurut Hafied Cangara dalam bukunya Pengantar Ilmu Komunikasi, 

definisi-definisi yang dikemukakan tentunya telah mewakili semua definisi 

komunikasi yang dibuat banyak pakar, namun sedikit banyaknya kita memperoleh 

gambaran seperti yang diungkapkan Shannon dan Weafer (1949) bahwa 

komunikasi adalah bentuk interaksi manusia yang saling pengaruh mempengaruhi 

satu sama lainnya. Sengaja atau tak disengaja. Tidak terbatas pada bentuk 

komunikasi menggunakan bahasa verbal, tetapi juga dalam hal ekspressi muka, 

lukisan, seni, dan teknologi. 

                                                             
6 Hafied Cangara, 2009. Pengantar Ilmu Komunikasi. Jakarta : Rajagrafindo Persada, hal 20 
7
 Dedy Mulyana, 2008, Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar. Bandung : Remaja Rosdakarya, hlm 46 
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E.2. Jaringan Komunikasi 

E.2.1.Pengertian Jaringan Komunikasi 

Menurut Gonzales (1993) jaringan komunikasi adalah penggambaran 

“who say to whom” (siapa berbicara kepada siapa) dalam suatu sistem sosial. 

Jaringan komunikasi menggambarkan komunikasi interpersonal, dimana terdapat 

pemuka-pemuka opini dan pengikut yang saling memiliki hubungan komunikasi 

pada suatu topik tertentu, yang terjadi dalam suatu sistem sosial tertentu seperti 

sebuah desa, sebuah organisasi, ataupun sebuah perusahaan. 

Pengertian jaringan komunikasi menurut Rogers (1983) adalah suatu 

jaringan yang terdiri dari individu-individu yang saling berhubungan, yang 

dihubungkan oleh arus komunikasi yang terpola. Knoke dan Kuklinski (1982) 

melihat jaringan komunikasi sebagai suatu jenis hubungan yang secara khusus 

merangkai individu-individu. obyek-obyek dan peristiwa-peristiwa. Sedangkan 

Farace (Berberg dan Chaffee, 1987) melihat jaringan komunikasi sebagai suatu 

pola yang teratur dari kontak antara person yang dapat diidentifikasi sebagai 

pertukaran informasi yang dialami seseorang di dalam sistem sosialnya. 

Dalam organisasi formal (yang melaksanakan komunikasi formal) selalu 

ada organisasi informal (berkomunikasi secara informal). Perkembangan 

organisasi informal telah melanda kehidupan dalam masyarakat, dimana 

tumbuhnya perkumpulan informal disebabkan karena adanya hubungan-hubungan 

khusus yang bersifat personal. Jadi kedekatan anggota untuk memilih lebih dekat 

dengan anggota lain karena adanya kedekatan secara emosional. 

Menurut Delbecg yang diacu oleh Liliweri (1997) mengatakan factor yang 

mempengaruhi evolusi kelompok informal, yaitu a.) kedekatan, b.) kesamaan atau 
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daya tarik atas jenis kegiatan, c.) kesamaan minat dan nilai yang dipertukarkan, 

factor pelengkap profil, dan karakteristik sosial misalnya kelas sosial, status 

sosial, derajat sosial. 

 

E.2.2. Peranan Anggota Jaringan Komunikasi 

 Peranan individu dalam sistem komunikasi ditentukan oleh hubungan 

struktur antara satu individu dengan individu lainnya dalam suatu organisasi. 

Hubungan ini ditentukan oleh pola hubungan interaksi individu dengan arus 

informasi dalam jaringan komunikasi. Untuk mengetahui jaringan komunikasi 

serta bagaimana peranannya diperlukan analisis jaringan. Dan dari analisis 

jaringan ini dapat diketahui bagaimana bentuk hubungan atau koneksi orang-

orang dalam suatu organisasi serta kelompok tertentu (klik), keterbukaan satu 

kelompok dengan kelompok lainnya dan orang-orang yang memegang peranan 

utama dalam suatu organisasi. Terdapat enam peranan jaringan dalam 

komunikasi, yaitu: 
8
 

a. Opinion leader 

Pimpinan informal dalam organisasi. Mereka ini tidaklah selalu orang-

orang yang mempunyai otoritasformal dalam organisasi tetapi 

membimbing tingkah laku anggota organisasi dan mempengaruhi 

keputusan mereka. 

b. Gate Keepers 

Individu yang mengontrol arus informasi diantara anggota organisasi. 

Mereka berada di tengah suatu jaringan yang meyampaikan pesan dari satu 

                                                             
8
 Arni Muhammad, 2005, Komunikasi Organisasi, Jakarta: Bumi Aksara, hal 102-104 
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orang kepada orang lain atau tidak memberikan informasi. Gate Keepers 

dapat menolong anggota penting dari organisasi seperti pimpinan, 

menghindarkan informasi yang terlampau banyak dengan hanya 

memberikan informasi yang penting saja dan mempunyai kekuasaan 

dalam memutuskan apakah suatu informasi tersebut penting atau tidak. 

c. Cosmopolites 

Individu yang yang menghubungkan organisasi dengan lingkungannya. 

Mereka mengumpulkan informasi dari sumber yang ada dalam lingkungan 

dan memberikan informasi mengenai organisasi ke lingkungan. 

d. Bridge 

Anggota kelompok atau klik dalam organisasi yang menghubungkan 

kelompok itu dengan kelompok lainnya. Individu ini membantu untuk 

saling memberi informasi diantara kelompok dan mengkoordinasi 

kelompok. 

e. Liason 

Memiliki peranan yang sama dengan Bridge tetapi individu itu sendiri 

bukanlah anggota dari suatu kelompok melainkan hanya sebagai 

penghubung dan membantu membagi informasi dari satu kelompok 

dengan kelompok lainnya. 

f. Isolate 

Anggota organisasi yang mempunyai kontak minimal dengan orang lain 

dalam organisasi.  

  



12 
 

E.3. Komunikasi Dalam Jaringan Online 

 Menurut Eko dalam buku Simulasi Digital bahwa istilah komunikasi 

Online mengacu pada membaca, menulis, berbagi video kamera dan komunikasi 

melalui jaringan komputer. Dimana komunikasi cyber atau komunikasi Online 

merupakan cara berkomunikasi dimana penyampaian dan penerimaanpesan 

dilakukan melalui cyberspace atau dunia maya. 

E.3.1.Cybermedia 

 Adanya internet yang membuat kita dapat berkomunikasi tanpa 

memandang batas, jarak, ruang dan waktu ini telah memunculkan media social 

online. Media cyber saat ini telah menjamur baik di luar negeri maupun di 

Indonesia sendiri, bermula dari kemunculan friendster.com di tahun 2002 yang 

disambut hangat oleh kalangan muda, kemudian banyak pula penambahan media 

sosialonline hingga saat ini. Komunikasi cyber seperti ini bisa dilakukan 

kapanpun dan dimanapun. Dengan adanya media komunikasi seperti ini seakan 

mengubah masyarakat menjadi lebih menyukai komunikasi menggunakan media 

secara online daripada komunikasi tradisional yang bertatap muka secara 

langsung. 

 Media online telah membawa manusia dalam pola komunikasi yang baru. 

Media internet dalam smart-phone sudah sangat umum dalam kehidupan sosial 

masyarakat Indonesia sekarang, terutama masyarakat perkotaan.
9
Terlepas dari 

komunikasi cyber, hal ini juga telah memunculkan komunitas di dunia virtual. 

                                                             
9http://amrul1790.blogspot.com/2011/06/makalah-cyber-media.html (diakses pada 

19 Maret 2015, pukul 7.21 WIB) 

http://amrul1790.blogspot.com/2011/06/makalah-cyber-media.html
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Dimana dalam kemunculan tersebut terdapat sekumpulan orang yang memiliki 

kesamaan minat berkumpul dan berhubungan melalui media elektronik. 

E.3.2.Cybercommunity 

Melihat perkembangan saat ini telah terdapat beberapa penemuan dan 

kemajuan teknologi informasi dalam skala massal, dimana perkembangan ini 

mengubah bentuk masyarakat manusia dari masyarakat dunia lokal menjadi 

masyarakat dunia global. Masyarakat dunia global yaitu sekelompok orang yang 

diumpamakan menempati sebuah wilayah dengan jangka waktu yang relatif lama, 

mereka saling berkomunikasi, memiliki simbol dan aturan tertentu, dimana dunia 

ini sangat transparan terhadap perkembangan informasi, transportasi, serta 

teknologi yang begitu cepat dan begitu besar mempengaruhi peradaban umat 

manusia. 

Masyarakat global itu juga merupakan suatu kehidupan yang 

memungkinkan komunitas manusia menghasilkan budaya-budaya bersama, 

menghasilkan produk-produk industri bersama, menciptakan pasar bersama, 

pertahanan militer bersama, mata uang bersama bahkan menciptakan perang 

dalam skala global disemua lini. 

Dalam perkembangannya, secara materi telah menciptakan ruang gerak 

kehidupan baru bagi masyarakat yang tanpa disadari, komunitas manusia telah 

hidup dalam dua dunia kehidupan masyarakat, yaitu masyarakat nyata dan 

masyarakat maya, inilah yang disebut dengan cybercommnunity. 

Masyarakat maya merupakan sebuah kehidupan masyarakat manusia yang 

tidak dapat secara langsung di indera melalui penginderaan manusia, namun dapat 
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dirasakan  dan disaksikan sebagai sebuah realitas. Dimana awalnya hanyalah 

sebagai fantasi manusia, yaitu sebuah hiper-realitas manusia tentang nilai citra 

dan makna kehidupan manusia sebagai lambang dari pembebasan manusia 

terhadap kekuasaan materi dan alam semesta. Mereka mengandalkan sepenuhnya 

kehidupan mereka dengan interaksi dan proses sosial dalam kehidupan kelompok 

(jaringan) intra antar sesama anggota masyarakat maya. 
10

 

 

E.4. Online shopdan SFS (Shoutout For Shoutout) 

Online shop atau belanja online via internet merupakan suatu proses 

penjualan dan pembelian barang atau jasa yang dilakukan melalui internet. Sejak 

hadirnya internet, manusia dimudahkan dengan beragam fasilitasnya, termasuk 

online shop ini. Pada dasarnya, bisnis ini juga sama seperti bisnis yang lain, 

bedanya hanya bisnis ini menggunakan media online melalui web browser tanpa 

harus mempunyai toko untuk menjual produknya.
11

 Para pedagang melirik 

kehadiran online shop sebagai peluang bisnis yang menjanjikan. Disamping biaya 

yang dikeluarkan tidak banyak untuk memulai usaha, bisnis online ini juga 

memiliki jangkauan yang luas baik dalam negeri maupun luar negeri. Sedangkan 

para pembeli juga lebih mudah untuk bertransaksi tanpa harus datang ke toko 

untuk membeli barang atau jasa yang diinginkan. 

Para penjual tentunya harus memaparkan seperti apa bentuk dan harga 

produk yang dijualnya sehingga akan memudahkan konsumen dalam berbelanja. 

                                                             
10http://amrul1790.blogspot.com/2011/06/makalah-cyber-media.html(diakses pada 23 

Maret 2015, pukul 13.06 WIB) 
11http://download.portalgaruda.org/article.php?article=90455&val=5001 (diakses pada 18 Maret 
2015, pukul 10.50 WIB) 

http://amrul1790.blogspot.com/2011/06/makalah-cyber-media.html
http://download.portalgaruda.org/article.php?article=90455&val=5001
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Secara garis besar proses transaksi dimulai dari pembeli yang telah memilih 

barang yang diinginkan, lalu menghubungi penjual untuk memulai proses 

transaksi. Untuk pembelian secara online, biasanya penjual mempunyai tata cara 

sendiri dalam bertransaksi. Setelah deal, si pembeli melakukan pembayaran. 

Apabila pembayaran telah dikonfirmasi, maka penjual mengirimkan barang sesuai 

dengan jasa pengiriman yang disepakati. Pembayaran untuk bisnis online ada dua 

macam, yaitu Transfer via Bank dan COD (Cash On Delivery). Transfer via bank 

pembayaran yang ditransferkan sesuai dengan nominal yang dibelanjakan, 

sedangkan pembayaran COD diartikan pembayaran yang dilakukan setelah 

produk diterima pembeli. Namun sistem pembayaran tersebut tentunya sudah 

menjadi kesepakatan sebelumnya antara penjual dan pembeli.
12

 

Wadah yang bisa digunakan oleh pelaku bisnis ini adalah sebuah blog, 

tentunya dengan tampilan desain apik  yang bisa membuat konsumen tertarik 

untuk berbelanja. Banyaknya blog online shop yang berjajaran di dunia maya saat 

ini, mungkin kedudukan ini akan sedikit tergerser dengan kehadirannya akun 

jejaring sosial baru yang bisa menampilkan foto-foto produk yang dijual, seperti 

contohnya Instagram. 

E.4.1.LINE 

NHN Corporation adalah perusahaan dari negara Jepang yang 

mengembangkan LINE.LINE pada awal dirilisnya hanya bisa dipakai di sistem 

operasi Android dan iOS pada Juni 2011. Mulai memasuki sistem operasi milik 

Blackberry ketika sudah sukses dengan dua sistem operasi sebelumnya. Kemudian 

                                                             
12http://www.hermantolle.com/class/docs/onLINE-shopping/ (diakses pada 18 Maret 2015, 
pukul 10.50 WIB) 

http://www.hermantolle.com/class/docs/online-shopping/
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LINE mengeluarkan aplikasi yang bisa dipakai dalam perangkat bersistem 

operasikan Windows dan Mac secara resmi pada tahun 2012. 

Untuk kategori aplikasi gratis, LINEberada di peringkat pertama di 42 

negara : Swiss, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Thailand, Hong Kong, Rusia, 

Swiss, Macau, Malaysia, Spaynol, Taiwan, Jepang, dan negara-negara lainnya.
13

 

LINE merupakan suatu aplikasi yang digunakan untuk berkirim pesan 

(messenger/chatting) secara gratis di perangkat smartphone. Setelah 

peluncurannya di tahun 2011, LINE bahkan merambah dunia aplikasi dan menjadi 

ikon budaya panas dengan 350 juta pengguna di lebih dari 230 negara. LINE juga 

telah meraih berbagai pengakuan sebagai aplikasi chat terfavorit di berbagai 

negara.
14

 

Jika dibandingkan dengan aplikasi messaging lainnya, aplikasi messaging 

keluaran Naver Jepang ini lebih banyak memiliki keunggulan dan fitur, yaitu: 

- Layanan voice call, merupakan layanan telepon tanpa menggunakan 

pulsa melainkan menggunakan koneksi data internet 

- Stiker dan emoticon, dimana pesan yang dikirimkan akan lebih 

interkatif dan menarik dengan penambahannya fitur tersebut 

- Layanan mengirimkan foto, video dan voice message 

                                                             
13http://www.ardilas.com/2014/10/apakah-itu-aplikasi-messenger-chatting-pesan-LINE-

pengertian-arti-maksud-adalah-kata-android.html (diakses pada 26 Maret 2015, pukul 

8.38 WIB) 

14http://dlowongankerja.com/lowongan-kerja-2015-sosial-media-di-LINE-chatting/ (diakses pada 
26 Maret 2015, pukul 8.51 WIB) 

http://www.ardilas.com/2014/10/apakah-itu-aplikasi-messenger-chatting-pesan-line-pengertian-arti-maksud-adalah-kata-android.html
http://www.ardilas.com/2014/10/apakah-itu-aplikasi-messenger-chatting-pesan-line-pengertian-arti-maksud-adalah-kata-android.html
http://dlowongankerja.com/lowongan-kerja-2015-social-media-di-line-chatting/
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- Share location information, kita bisa melihat dan mengirimkan dimana 

lokasi orang yang mengirimkan pesan 

- GrupLINE, merupakan layanan untuk pengguna berkelompok, LINE 

memfasilitasi fitur grup di dalamnya dengan maksimal 200 anggota
15

 

- Hidden Chat, fitur ini memungkinkan untuk mengirimkan pesan 

bersifat rahasia yang hanya akan terlihat selama batas waktu tertentu 

sebelum akhirnya hilang 

- Timeline, fitur ini ditambahkan untuk memudahkan melihat aktifitas 

sesama pengguna LINE melalui status yang diupdate, aktifitas grup di 

LINE dan akun akun yang ditambahkan. 

- Notes, fitur untuk mengakses konten text berupa post dan album foto 

yang hanya dibagi (share) pada member grup
16

 

E.4.2.Shoutout For Shoutout (SFS) 

Online shop berbasis promosi saat ini semakin menjamur. Media sosial 

yang cocok dengan kepentingan tersebut adalah Instagram. Instagram yang 

dilengkapi dengan segala fiturnya, bisa memposting banyak foto dianggap efisien 

oleh pelaku bisnis online shopuntuk mempromosikan produk yang dijualnya. 

Kelemahan berjualan melalui media sosial adalah ketika memiliki followers yang 

sedikit maka peluang orang yang melihat dan membeli produk yang dijual juga 

akan sedikit. Jadi cara yang dilakukan oleh pelaku bisnis online shop adalah 

memperoleh followers sebanyak-banyaknya, awalnya dengan cara  endorsement 

                                                             
15http://www.gadis.co.id/gaul/try.it/chatting.seru.dengan.LINE/001/008/350/ (diakses pada 26 
Maret 2015, pukul 8.39 WIB) 
16http://www.newmediafest.net/fitur-baru-LINE-grup-timeLINE/ (diakses pada 26 Maret 2015, 
pukul 9.11 WIB) 

http://www.gadis.co.id/gaul/try.it/chatting.seru.dengan.line/001/008/350/
http://www.newmediafest.net/fitur-baru-line-group-timeline/
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ke selebgram (selebriti instagram), namun saat ini terdapat cara yang dianggap 

paling efisien untuk mempromosikan produk yaitu dengan SFS. 

SFS merupakan kepanjangan dari Shoutout For Shoutout, yang artinya 

adalah saling mempromosikan produk antar online shop lainnya, kegiatan ini bisa 

dikatakan seperti barter promo. Misalnya Online shopA menjual baju muslim dan 

Online shop B menjual sepatu, maka mereka akan saling mempromosikan. 

Biasanya SFS dilakukan oleh online shop yang menjual produk berbeda.
17

 Dalam 

melakukan SFS tentunya penjual harus tergabung dalam sebuah grup SFS terlebih 

dahulu, dalam grup tersebut terdapat puluhan hingga ratusan online shop lain di 

dalamnya. 

Dalam melakukan kegiatan SFS mereka (pelaku bisnis Online shop)  

menggunakan media chatting LINE sebagai wadah untuk berkumpulnyasesama 

pelaku bisnis online shop yang melakukan kegiatan SFS, mereka menganggap 

LINE lebih mudah dan juga nyaman untuk digunakan dalam berkomunikasi. 

Karena di LINE tersebut terdapat fitur pembuatan grup dan juga notes. Akan tidak 

efektif jika setiap akan melakukan aktifitas SFS, pelaku SFS ini saling 

menghubungi satu-satu secara pribadi, maka dari itu dengan adanya fitur LINE 

tersebut mereka menjadi terbantu. Dalam grup LINE dapat menampung maksimal 

hingga 200 anggota dan dalam grup tersebut juga terdapat Notes, yang mana notes 

bisa menjadi wadah untuk menampilkan segala posting dari teman-teman anggota 

grup yang berisikan foto dan caption setiap Online shop. 

                                                             
17http://startupbisnis.com/liputan-kopdarrpx-sfs-cara-paling-murah-dan-mudah-menambah-
followers-instagram-anda/ (diakses pada 20 Februari 2015, pukul 11.05 WIB) 

http://startupbisnis.com/liputan-kopdarrpx-sfs-cara-paling-murah-dan-mudah-menambah-followers-instagram-anda/
http://startupbisnis.com/liputan-kopdarrpx-sfs-cara-paling-murah-dan-mudah-menambah-followers-instagram-anda/
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Untuk melancarkan kegiatan SFS, mereka membuat grup baru dan 

mengumpulkan beberapa online shop tersebut dalam satu grup tersebut, dimana 

masing-masing dari online shop tersebut mengisi notes di grup yang berisi foto 

dan caption untuk saling di post oleh online shop lainnya yang ada dalam grup, 

tentunya dalam waktu yang bersamaan dengan aturan yang ditentukan dan 

disepakati oleh semua pihak. 

Sudah cukup banyak grup SFS yang membuka diri bagi online shop untuk 

bergabung dan  berkembang bersama, karena tujuan dibuatnya grup ini adalah 

membantu sesama pelaku bisnis online shop untuk meningkatkan follower dan 

order.
18

 

Dalam dunia SFS ini terdapat banyak sekali grup SFS, namun syarat yang 

paling utama jika ingin bergabung dengan grup SFS adalahNo FakeFollowers 

yang artinyaOnline shop tidak boleh memiliki Followers yang palsu. Tentunya 

mereka tidak mau dirugikan jika saling promosi dan followers tidak bertambah 

karena salah satunya adalah fakefollowers. Jika ketahuan memiliki followers yang 

palsu maka online shop tersebut akan di kick atau dikeluarkan dan blacklist dari 

grup SFS.
19

Selain ketentuan fakefollowers ini, dalam satu grup memiliki 

ketentuan minimal followers untuk online shop yang ingin bergabung. 

  

                                                             
18http://simpq-indonesia.com/tips-promosi-dan-berjualan-melalui-instagram-sfs/ (diakses pada 
20 Februari 2015, pukul 11.05 WIB) 
19http://bixbux.com/sfs-shoutout-for-shoutout-strategi-promosi-antar-onLINE-shop-di-
instagram/ (diakses pada 23 Januari 2015, pukul 10.57 WIB) 

http://simpq-indonesia.com/tips-promosi-dan-berjualan-melalui-instagram-sfs/
http://bixbux.com/sfs-shoutout-for-shoutout-strategi-promosi-antar-online-shop-di-instagram/
http://bixbux.com/sfs-shoutout-for-shoutout-strategi-promosi-antar-online-shop-di-instagram/
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E.5. Teori Jaringan 

Jaringan (networks) merupakan susunan sosial yang diciptakan oleh 

komunikasi antar individu dan kelompok. Dimana saat manusia berkomunikasi 

akan tercipta suatu mata rantai yang merupakan jalur sebuah komunikasi. 

Beberapa diantaranya ditentukan oleh aturan-aturan seperti susunan birokrasi 

yang dinyatakan oleh Weber dan mendasari adanya jaringan formal (formal 

network), tapi dalam susunan ini hanya mrngungkap bagian dari susunan 

organisasi. Sebaliknya, jaringan yang berkembang (emergent network) adalah 

saluran informal yang dibangun, bukan oleh regulasi formal organisasi melainkan 

oleh kontak regular sehari-hari antar anggotanya. 

Gagasan struktural dasar dari teori jaringan adalah keterkaitan 

(connectedness), dimana gagasan bahwa ada pola komunikasi yang cukup stabil 

antarindividu. Individu-individu yang saling berkomunikasi saling terhubung ke 

dalam kelompok-kelompok yang selanjutnya saling terhubung ke dalam 

keseluruhan jaringan. Setiap orang memiliki susunan hubungan yang khusus 

dengan orang lain dalam sebuah organisasi. Itulah yang disebut dengan jaringan 

pribadi (personal network), dimana hubungan yang dimiliki dari komunikasi yang 

dijalin dengan orang lain dalam suatu organisasi dengan susunan pribadi terlihat 

sedikit berbeda dengan hubungan rekan kerja.Karena manusia cenderung sering 

berkomunikasi dengan anggota lain dari organisasi, terbentuklah sebuah jaringan 

kelompok (grup network). 

Satuan dasar dari organisasi, menurut teori jaringan adalah mata rantai 

(link) antara dua orang. Sistem organisasi terdiri atas banyak sekali mata rantai 
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yang membagi orang-oran ke dalam kelompok-kelompok dan 

menghubungkannya dengan organisasi. Mata rantai juga dapat mendefinisikan 

sebuah peranan jaringan (network role) tertentu yang berarti bahwa mereka 

menghubungkan kelompok-kelompok dalam cara-cara tertentu. 

Dalam mata rantai juga bisa terlihat degree (tingkatan) yang 

menghubungkan sesorang dengan orang lain. tingkatan dalam (In-Degree) 

menunjukkan jumlah kontak yang dibuat dengan orang lain, sementara tingkatan 

luar (out-degree) merupakan jumlah mata rantai yang digunakan dengan orang 

lain. sentralitas (centrality) adalah tingkatan dimana seseorang terhubung dengan 

orang lain. Dalam teori jaringan juga bisa melihat bagaimana kualitas mata rantai 

diantara orang-orang. Dimana mata rantai dapat bersifat langsung (direct), 

menggunakan mata rantai yang lurus antara dua orang, atau tidak langsung 

(indirect) dimana terdapat dua orang yang terhubung melalui orang ketiga. Jumlah 

mata rantai antara seseorang dengan orang lain disebut tingkat pemisahan 

(degrees of separation). 

Sebuah jaringan dapat dibentuk oleh sejumlah kualitas. Salah satunya 

adalah ukuran (size), atau jumlah orang yang besar. Lainnya adalah keterkaitan 

(connectedness), rasio mata rantai sebenarnya berbanding dengan mata rantai 

yang mungkin. Sebuah jaringan yang sangat terhubung itu kuat dan dekat, dan 

jaringan tersebut akan menonjolkan banyak pengaruh dengan menentukan norma-

norma untuk pemikiran dan pelaku. Karakteristik dari sebuah jaringan adalah 

sentralitas (centrality) atau tingkatan tempat individu dan kelompok saling 

terhubung. 
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Ada banyak karya teoritis yang membahas cara-cara jaringan bekerja 

dalam organisasi. Sebagai contoh, jaringan dapat (1) mengatur arus informasi; (2) 

menyatukan orang-orang dengan minat yang sama; (3) membentuk penafsiran 

yang sama; (4) meningkatkan pengaruh sosial; (5) memungkinkan adanya 

pertukaran sumber daya. Teori jaringan menggambarkan sebuah organisasi atau 

mungkin lebih tepatnya berbagai gambar yang menjelaskan aspek-aspek kerja 

organisasi. 

Teori-teori dalam bagian ini membantu melihat sebuah sistem dalam 

tindakan. Weick memberikan sebuah pandangan mikro, dimana interaksi respon 

maju mundur mencipatakan kejelasan dan mendefinisikan sistem bagi para 

anggotanya. Taylor menunjukkan bagaimana co-orientasi dibentuk untuk 

menciptakan kesepakatan organisasi. Pada saat yang sama, interaksi membentuk 

dirinya sendiri menjadi garis-garis komunikasi dan pengaruh yang menyebar 

melalui organisasi, seperti yang digambarkan teori jaringan.
20

 

F. DEFINISI KONSEPTUAL 

1. Jaringan Komunikasi 

Jaringan komunikasi menurut Moekijat dalam bukunya Teori komunikasi 

adalah suatu situasi tersusun dimana orang-orang menyampaikan 

informasi dalam suatu pola tertentu. Suatu jaringan secara jelas 

mempunyai fokus pada saluran-saluran yang memungkinkan komunikasi 

mengalir diantara individu-individu yang berkomunikasi. Kombinasi dari 

                                                             
20Littlejohn, Stephen W. 2009. Teori Komunikasi, Theories of Human 

Communication.Jakarta : Salemba Humanika, hal 371-374 
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penghubung saluran diantara para komunikastor adalah struktur jaringan 

komunikasi. Dalam proses interaksi, jaringan komunikasi memiliki arti 

yang penting. Karena jaringan-jaringan komunikasi terdiri dari pihak-

pihak yang saling berhubungan melalui pola-pola informasi. 

2. Online shop 

Merupakan sebuah bisnis melalui media Online, dimana terdapat proses 

penjualan dan pembelian suatu barang atau jasa melalui internet dengan 

jangkauan yang luas tanpa harus mempunyai toko untuk menjual 

produknya. 

3. Shoutout For Shoutout (SFS) 

Merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pelaku bisnis Online shop untuk 

saling mempromosikan produk yang dijual (barter promo)antar Online 

shop. 
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G. METODE PENELITIAN 

G.1. Pendekatan Penelitian 

 Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Denzin 

dan Lincoln (1987) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang 

menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi 

dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. 

Kirk dan Miller (1986:9) juga menyebutkan penelitian kualitatif adalah 

tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental 

bergantung dari pengamatan pada manusia, baik pada kawasannya maupun dalam 

peristilahannya. Penulis buku penelitian lainnya (Bogdan dan Taylor (1975:5) 

mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang 

dan perilaku yang dapat diamati.
21

 

G.2 Tipe dan Dasar Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif, yaitu penelitian 

yang menggunakan laporan yang berisi kutipan data untuk memberi gambaran 

penyajian laporan. Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan 

angka-angka.
22

 

Dalam penelitian ini dimaksudkan untuk membuat deskripsi dan analisis 

terhadap jaringan komunikasi yang dilakukan oleh pelaku bisnis Online shop, 

                                                             
21 Lexy. J. Moleong, 2014, Metodologi Penelitian Kualitatif edisi Revisi. Bandung: Rosdakarya, hal. 
4-5 
22 Lexy. J. Moleong, 2014, Metodologi Penelitian Kualitatif edisi Revisi. Bandung: Rosdakarya, hal. 
11  



25 
 

dimana data tersebut didapatkan baik berupa lisan maupun tulisan yang 

didapatkan dari berbagai sumber. 

G.3. Sumber Data 

 Menurut Lofland dan lofland (1984:47) sumber data utama dalam 

penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah tambahan 

seperti dokumen dan lain-lain.
23

 Sumber data dari penelitian ini adalah data 

primer, data yang didapatkan dari laporan berupa wawancara dengan orang 

melakukan kegiatan SFS. Selain itu juga berupa data sekunder yang dikumpulkan 

secara tidak langsung oleh peneliti dari sumber-sumber yang ada, guna 

memperkuat atau mendukung data primer, yaitu berupa informasi langsung dari 

sumber dan media informasi grup SFS. 

G.4. Waktu Penelitian 

 Waktu penelitian ini dilaksanakan pada tanggal14 Mei - 25 Juni 2015. 

G.5. SubyekPenelitian 

Subyek penelitian adalah orang yang ditentukan berdasarkan teknik 

snowball, yakni penggalian data melalui wawancara-wawancara dari satu 

responden ke responden lainnya dan seterusnya sampai peneliti tidak menemukan 

informasi baru lagi, jenuh, informasi “tidak berkualitas” lagi.
24

 Oleh karena itu 

diperlukan penetapan kriteria dari subyek penelitian sebagai berikut : 

1. Admin SFS Online shop 

                                                             
23 Lexy. J. Moleong, 2014, Metodologi Penelitian Kualitatif edisi Revisi. Bandung: Rosdakarya, hal. 
157 
24

 Hamidi, 2004, Metode Penelitian Kualitatif. Malang: UMM Press, hal. 75  
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2. Lamanya melakukan kegiatan SFS minimal 6bulan karena dianggap 

memiliki lebih banyak mengetahui tentang hal-hal yang berkenaan dengan 

SFS. 

G.6. Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data yang dikenal oleh penelitian kualitatif pada 

umumnya adalah wawancara yang mendalam. Teknik ini menuntut peneliti untuk 

mampu bertanya sebanyak-banyaknya dengan perolehan jenis data tertentu 

sehingga diperoleh data yang rinci. Dalam penelitian kualitatif metode ini 

dipandang lebih efektif sebab para subyek tahu bahwa mereka sedang 

diwawancarai, sekaligus mereka akan mengetahui juga maksud dari wawancara 

tersebut. Sehingga, dapat diperoleh data berupa informasi yang diperlukan dalam 

penelitian. 

 Kedua, teknik dokumentasi, merupakan data yang berupa informasi yang 

berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun dari 

perorangan. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data sumber tertulis 

yang ada di grup-grup SFS. 

G.7. Teknik Analisis Data 

 Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke 

dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan 

dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.
25

 

                                                             
25 Lexy. J. Moleong, 2014, Metodologi Penelitian Kualitatif edisi Revisi. Bandung: Rosdakarya, hal. 
280 
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 Analisis yang digunakan adalah analisis jaringan komunikasi yang 

bertujuan untuk mengetahui bagaimana arus informasi terpolakan yang mengalir 

dalam individu-individu dalam sebuah sistem.
26

Data yang terkumpul merupakan 

data jaringan yang terdiri atas sosiogram yang mengandung indikasi jenis 

jaringan, arus informasi, anggota jaringan, pemencil (pemisah), orang yang 

berposisi sebagai pemuka pendapat, orang yang berposisi pengikut pemuka 

pendapat, jaringan utama, dan sub-sub jaringan. 

G.8. Uji Keabsahan Data 

Suatu studi tidak akan valid jika tidak reliable, maka penelitian kualitatif 

tidak akan bisa transferabel jika tidak kredibel, dan tidak akan kredibel jika tidak 

memenuhi ketergantungan. Keabsahan data merupakan konsep penting yang 

diperbaharui dari konsep kesahihan (validitas) dan keandalan (reliabilitas) 

menurut versi „positivisme‟ dan disesuaikan dengan tuntutan pengetahuan, kriteria 

dan paradigmanya sendiri.
27

 

Dalam teknik pemeriksaan keabsahan data memanfaatkan pengecekan 

sumber lain sebagai pembanding, dimanamenurut Denzin (1978) dalam 

membedakan terdapat empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang 

memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori. yang artinya 

teknik triangulasi merupakan upaya untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan 

konstruksi kenyataan yang ada dalam kontek suatu studi sewaktu mengumpulkan 

                                                             
26 Rachmat Kriyantono, Teknis Praktis Riset Komunikasi, hal 314 
27 Lexy. J. Moleong, 2014, Metodologi Penelitian Kualitatif edisi Revisi. Bandung: Rosdakarya, hal. 
321 
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data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan, dimana 

peneliti dapat me-recheck temuannya dengan cara membandingkan. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber yang 

berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi 

yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.
28

 

 

                                                             
28 Lexy. J. Moleong, 2014, Metodologi Penelitian Kualitatif edisi Revisi. Bandung: Rosdakarya, hal. 
330 


