
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Komunikasi merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan 

manusia. Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan satu sama lain bagi 

kelangsungan hidupnya. Salah satunya dengan berkomunikasi. Komunikasi 

adalah proses penyampaian pesan dari komunikator ke komunikan. Tanpa 

komunikasi, mustahil manusia dapat menjalani kehidupannya. Melalui 

komunikasi, manusia dapat saling bertukar pikiran, menyebarkan informasi, 

mendapatkan informasi, dan menjalin hubungan yang baik dengan orang lain.  

Pada dasarnya, komunikasi dianggap berhasil yakni ketika komunikasi 

berjalan efektif. Artinya, dimana seorang komunikator dapat menyampaikan 

informasinya dengan baik agar komunikan dapat mengerti pesan yang 

disampaikan. Menurut penelitian, agar komunikasi berjalan dengan baik, pesan 

yang merupakan signal perangsang bagi seorang penerima, harus dikirim. Pesan–

pesan tersebut dapat berupa hal yang dapat didengar, dilihat, dirasakan, dibaui, 

atau gabungan dari hal – hal tersebut (Winarso, 2005:9). 

Pada zaman dahulu, manusia melakukan komunikasi secara tradisional. 

Mereka belum mengenal adanya teknologi. Kentongan ialah salah satu contoh alat 

komunikasi tradisional. Ketika terjadi hal-hal di desa tersebut, orang pada zaman 

dahulu menggunakan kentongan sebagai alat komunikasi dengan masyarakat di 



desa. Biasanya, alat ini digunakan untuk memberikan isyarat terjadinya 

kebakaran, atau tetangga meninggal dunia.  

Namun, seiring pesatnya kemajuan teknologi, komunikasi juga mengalami 

perubahan-perubahan. Masih teringat pada masa dahulu, kegiatan berkirim surat 

dengan kerabat menjadi kegiatan yang sering dilakukan seseorang. Kegiatan ini 

dilakukan untuk sekedar bersilahturahmi atau memberi kabar penting kepada 

kerabat yang jauh. Meski membutuhkan waktu yang lama, namun surat-menyurat 

menjadi media komunikasi satu-satunya saat itu. Kemudian, muncul media 

faximile yang bisa cepat namun biayanya cukup mahal.  

Lambat laun, akhirnya muncul satu media komunikasi yang semakin 

fenomenal hingga saat ini. Media komunikasi ini dijuluki dengan handphone atau 

telepon genggam. Pada awal kemunculannya, telepon genggam merupakan sarana 

untuk berkomunikasi melalui teleponi dan mengirim pesan singkat (sms). 

Kemudian, berkembang dengan tambahan fitur camera, dimana telepon genggam 

juga dapat digunakan sebagai sarana foto bagi penggunanya.  

Setelah camera, akhirnya muncul lagi dengan tambahan sarana jelajah 

internet, dimana pengguna bisa menjelajah internet kapan saja melalui 

handphone. Dari sinilah, kemudian handphone terus berkembang tidak hanya 

sebagai sarana teleponi atau sms, namun juga sarana menjelajah dunia virtual. 

Produsen handphone terus berlomba menciptakan telepon genggam paling 

canggih. Diantara produsen handphone ternama di dunia, saat ini muncul satu 



produsen yang berhasil mencuri perhatian masyarakat seluruh dunia. Perusahaan 

ini bernama RIM (Research In Motion).  

Perusahaan yang digawangi oleh Mihaliz Lazaridis ini meluncurkan 

produk ponsel terkemuka bernama Blackberry. Gadget canggih yang muncul 

sejak tahun 1997 ini, disambut hangat masyarakat sejak kemunculannya yang 

dikenal „smartphone’. Blackberry dianggap mampu memenuhi segala kebutuhan 

manusia untuk mendapatkan informasi global dengan mudah dan cepat. Manusia 

masa kini selalu menginginkan sesuatu yang serba cepat. Dan blackberry hadir 

sebagai jawabannya.  

Disamping fitur push e-mail, web browsing, social networking dan lainnya 

yang bisa diakses dengan cepat, ada satu fitur andalan yang membedakannya 

dengan ponsel pada umumnya. Fitur ini ialah Blackberry Messenger (BBM). Fitur 

andalan Blackberry ini memungkinkan seseorang dapat berkomunikasi melalui 

ruang obrol (chat room) secara gratis dan tanpa batas dengan sesama 

penggunanya. Sebuah pernyataan yang tertulis dalam buku Teori Komunikasi, 

mengungkapkan bahwa saat ini orang-orang menghabiskan lebih banyak waktu 

berkomunikasi dengan orang lain dengan menggunakan ruang obrol (chat room) 

di komputer, dan permainan dunia maya (virtual) memberi dimensi pengalaman 

dan kepuasaan baru bagi penggunanya (Severin, Tankard, 2009:3). 

Blackberry Messenger (BBM) adalah fitur chatting dengan sesama 

pengguna Blackberry. Mereka dapat saling terhubung dengan teman, kerabat, dan 

lainnya yakni dengan cara bertukar nomor PIN yang sudah tersedia di dalam fitur 



ini. Pengguna blackberry yang sudah mengaktifkan layanannya di provider 

masing – masing, dapat langsung menikmati layanan semacam ini dengan gratis. 

Tidak hanya hal tersebut, BBM juga didukung dengan fitur ‘group’ dimana 

seseorang dapat membuat grup dengan cara mengundang teman yang ada di 

kontak BBM untuk menjadi anggota grup mereka. Grup dalam BBM bisa 

digunakan untuk berbagai macam hal sesuai dengan keinginan penggunanya. 

Dalam grup, seseorang dapat saling berinteraksi selayaknya konferensi dengan 

anggota lainnya.  

Namun, berdasarkan kegiatan pre-survey yang dilakukan peneliti, ternyata 

grup dalam BBM ini juga dimanfaatkan pengguna blackberry sebagai sarana 

membangun bisnis online. Sebagai bagian dari pengguna smartphone semacam 

ini, peneliti mempersepsikan hal tersebut semenjak banyak ditemukannya 

permintaan bergabung grup online shop di dalam BBM peneliti dari teman 

ataupun orang lain. Setelah kemudian begabung dengan grup online shop tersebut, 

peneliti melihat banyak dari member grup yang tertarik dengan produk yang 

ditampilkan dalam grup tersebut. Peneliti juga melihat bahwa hampir setiap 

harinya ada transaksi yang dilakukan antara penjual dan pembeli. Ditemukan pula, 

bahwa dalam grup online shop juga sering bermunculan informasi mengenai 

aturan ataupun sistem transaksi yang dikirim oleh penjual dalam ruang chat dalam 

grup tersebut. 

Fenomena semacam inilah yang kemudian memberikan stimuli tersendiri 

kepada peneliti untuk mengangkat hal ini sebagai kajian penelitian. Maka, dengan 

berbagai pertimbangan atas ide-ide tersebut. Akhirnya  peneliti dapat mengambil 



suatu permasalahan dengan judul “PENGGUNAAN BLACKBERRY 

MESSENGER SEBAGAI MEDIA KOMUNIKASI PEMASARAN DI 

KALANGAN MAHASISWA”.  

B.  Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka rumusan 

masalah yang diangkat adalah bagaimanakah Penggunaan Blackberry Messenger 

(BBM) sebagai Media Komunikasi Pemasaran di Kalangan Mahasiswa ? 

C.  Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan 

dari penelitian ini adalah :  

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana para pelaku bisnis online menggunakan 

Blackberry Messenger (BBM) sebagai media bisnis online. 

2. Untuk mendeskripsikan bagaimana perkembangan setelah menggunakan 

Blackberry Messenger (BBM) sebagai media bisnis online. 

3. Untuk mendeskripsikan bagaimana teknik pemasaran yang dilakukan dalam 

Blackberry Messenger (BBM). 

 4. Untuk mendeskripsikan bagaimana aturan transaksi dalam bisnis online 

melalui Blackberry Messenger (BBM).  

5. Untuk mendeskripsikan bagaimana sistem transaksi jual-beli dalam Blackberry 

Messenger (BBM).  



D.  Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah : 

 1. Secara Akademis 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya penelitian di Jurusan 

Ilmu Komunikasi. Memperluas studi tentang komunikasi pemasaran 

serta menjadi acuan referensi bagi Mahasiswa yang melakukan 

penelitian sejenis di masa mendatang. 

 2. Secara Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran tentang 

bagaimana penggunaan Blackberry Messenger sebagai Media 

Komunikasi Pemasaran agar nantinya bisa bermanfaat dan 

dipergunakan ke arah yang baik. 

E.  Tinjauan Pustaka 

E.1 Smart Phone (Ponsel Pintar) 

Produk-produk mobile phone, smartphone, dan PDA phone memberi 

keunggulan masing-masing dan memiliki karakter unik yang berbeda jika 

dibandingkan produk komunikasi lainnya. Mobile phone yang dikenal dengan 

ponsel adalah alat komunikasi yang terkoneksi jaringan komunikasi wireless 

melalui gelombang radio atau transmisi satelit. Kebanyakan mobile phone 

menyediakan komunikasi suara, SMS atau short message service, MMS atau 



multimedia message service, dan belakangan ini, ponsel tersebut juga telah 

support dengan layanan internet, seperti browsing dan e-mail.  

Smartphone atau ponsel cerdas merupakan kombinasi dari PDA dan 

ponsel, namun lebih berfokus pada bagian ponselnya. Smartphone ini 

mengintegrasikan kemampuan ponsel dengan fitur komputer - PDA. PDA 

(Personal Digital Assistant) yaitu suatu perangkat telepon kecil yang mampu 

mengombinasikan fitur seperti fungsi komputer, telepon, faksimil, internet dan 

jaringan. Peranti ini biasanya memiliki pena yang dinamakan ‘stylus’ sebagai 

pengganti keyboard untuk memasukkan data.  

Smartphone mampu menyimpan informasi, e-mail, dan instalasi program, 

seperti menggunakan mobile phone dalam satu perangkat. Smartphone biasanya 

berorientasi pada fitur ponsel dibanding dengan fitur PDA. Sebagian besar 

perangkat mobile yang melebihi kemampuan ponsel dapat dikategorikan sebagai 

smartphone. Banyak yang mendefinisikan smartphone adalah ponsel yang di 

dalamnya berisi inovasi gadget termutakhir. 

Sebenarnya tidak ada definisi standar mengenai smartphone. Umumnya 

suatu ponsel dikatakan sebagai smartphone bila dapat berjalan pada perangkat 

lunak operating system atau sistem operasi yang lengkap. Di sisi lain ada yang 

mengatakan smartphone yaitu ponsel sederhana dengan fitur canggih dan 

kemampuan mengirim - menerima e-mail, menjelajah internet, dan membaca e-

book, built in full keyboard, atau external USB keyboard atau memiliki konektor 

VGA. Jadi, smartphone adalah miniatur komputer dengan kemampuan ponsel.  



Pada intinya, smartphone merupakan pengembangan dari telepon selular yang 

kemudian ditambahkan fitur dan fasilitas lainnya sehingga menjadi telepon yang 

cerdas dan disebut smartphone.  (http://kumpulan.info/tech/tips-teknologi/57-

tips/160-tips-memilih-smartphone-atau-pdaphone.html). 

 

E.2  Blackberry (BB) 

E.2.1 Pengertian Blackberry 

 Blackberry adalah smartphone yang diproduksi oleh perusahaan Research 

In Motion (RIM), memiliki kemampuan khusus dalam hal layanan internet. Selain 

digunakan sebagai alat komunikasi seluler standar seperti telepon dan sms, 

Blackberry memiliki layanan – layanan yang diunggulkan, seperti chatting gratis 

bagi sesama penggunanya, mengakses email dengan mudah, layanan internet yang 

cepat dan layanan proteksi data oleh server RIM (Arifin, 2009:7) 

 Blackberry berhasil menjadi ponsel paling populer saat ini karena 

memiliki fitur yang dinilai mampu memenuhi kebutuhan teknologi dan 

komunikasi manusia masa kini. Dengan Blackberry akses penggunanya untuk 

terhubung dengan orang lain bisa dilaksanakan dengan cepat. Fitur – fitur yang 

ada dalam Blackberry mempercepat kerja manusia dalam mengelola kegiatannya. 

Seperti mencatat agenda sehari – hari, menulis data dalam bentuk dokumen office, 

mencari alamat suatu tempat dengan fitur Maps, membaca berita, dan lain 

sebagainya. 



 Blackberry pertama kali diperkenalkan pada tahun 1997 oleh perusahaan 

Kanada, Research In Motion (RIM). Perusahaan ini didirikan sejak tahun 1984 

oleh Mihalis Lazaridis bersama dua temannya. Pada awal dirilis, Blackberry 

belum secanggih saat ini. Blackberry yang tren saat ini masuk dalam Generasi 

yang Kelima. Nama Blackberry diambil dari nama buah berry hitam yang rasanya 

manis dan disukai banyak orang.  

 Di Indonesia, Blackberry pertama kali diperkenalkan pada bulan 

Desember 2004 oleh operator seluler Indosat dan Starhub yang merupakan 

perusahaan kepanjangan tangan dari RIM. Di Indonesia, Starhub menjadi bagian 

dari layanan dalam segala hal teknis mengenai instalasi Blackberry melalui 

operator Indosat. Indosat menyediakan layanan Blackberry Internet Service (BIS) 

dan  Blackberry Enterprise Service (BES). Setelah Indosat berhasil memasarkan 

Blackberry, pasar kemudian diramaikan oleh dua operator besar Indonesia 

lainnya, yaitu Excelcom dan Telkomsel. Belakangan, AXIS mengikuti jejak tiga 

operator pendahulunya (Arifin, 2009:16). 

E.2.2 Kelebihan Blackberry 

 BlackBerry merupakan salah satu smartphone yang beredar dan 

menjadi tren. Fenomena BB dengan model tombolnya qwerty saat ini membuat 

banyak orang berusaha untuk memiliki. Smartphone adalah produk yang mirip 

dengan aspek kelebihan dan kekurangan. Tingginya permintaan smartphone, 

maka produsen smartphone bersaing memasarkan produknya. Ada yang 

melakukan sinergi dengan operator selular membuat jaringan ekslusif sehingga 



bisa chat dan e-mail, menambahkan berbagai teknologi terkini seperti 3.5G agar 

dapat mengakses internet atau e-mail dengan cepat dan ada juga yang 

menambahkan fungsi Global Positioning Satellite atau GPS sehingga orang tidak 

tersesat. Beragam hal penting yang perlu dipertimbangkan terkait smartphone 

yaitu:  

1. Jaringan seluler 

Mobilitas konsumen menjadi alasan sangat penting terkait pemilihan 

jaringan. Artinya, jika mobilitas konsumen sangat tinggi, termasuk ke luar 

negeri, maka jaringan GSM lebih penting dibanding CDMA. 

2. Sistem Operasi (Operating System) 

Beberapa sistem operasi yang digunakan smartphone memiliki keunggulan 

dan fungsi khusus. Hampir semua sistem operasi bisa melakukan fungsi 

dasar misal telepon, e-mail, web dan SMS/MMS, namun ada beberapa 

yang spesifik misal BlackBerry yang dapat melakukan koneksi ke server e-

mail dan server chat khusus milik BlackBerry. Sistem operasi windows 

mobile menjadi salah satu yang paling dominan digunakan dalam 

smartphone. 

3. Kecepatan Data (Download Speed) 

Kecepatan data menjadi pertimbangan penting terkait rutinitas khusus bagi 

yang sering mengambil data di internet atau berkirim data via e-mail. 

Beberapa smartphone menawarkan kecepatan data 3G hingga HSDPA 

(High Speed Downlink Package Access) atau 3.5G yang kecepatannya 7 

kali kecepatan 3G. Di jaringan CDMA juga dikenal EV-DO. Jika 



konsumen berlangganan paket time based, maka semakin tinggi kecepatan 

data, semakin murah tagihan pulsanya karena waktu download yang lebih 

cepat. 

4. Fungsi WiFi 

Dengan fasilitas wifi, konsumen bisa melakukan koneksi ke internet tanpa 

membebani tagihan pulsa. Fungsi ini tidak disarankan untuk smartphone 

karena sudah banyak jaringan seluler yang menawarkan kecepatan internet 

broadband seperti 3.5G. 

5. Keypad QWERTY 

Beberapa smartphone telah dilengkapi dengan keypad qwerty yaitu keypad 

yang susunan hurufnya mirip dengan susunan huruf di keyboard komputer 

atau laptop. Fasilitas ini mempermudah pengguna untuk mengetik pada 

smartphone dibanding memakai keypad numerik atau angka. 

6. Layar (Display) 

Layar yang lebih besar membuat lebih mudah dan nyaman dalam 

mengolah dan mengerjakan pekerjaan dokumen. Ukuran layar yang besar 

juga membuat batere cepat habis. Selain itu, pertimbangkan juga 

kedalaman warnanya karena kian besar kedalaman warna, maka gambar 

yang ditampilkan makin indah. 

7. Aplikasi 

Jika sering mengolah dokumen, maka perlu aplikasi office suite seperti 

pengolah kata, spreadsheet maupun aplikasi lainnya, termasuk juga 

aplikasi entertainment di dalamnya untuk mendukung mobilitas yang 



tinggi (http://kumpulan.info/tech/tips-teknologi/57-tips/160-tips-memilih-

smartphone-atau-pda-phone.html). 

Beberapa penjabaran kelebihan Smartphone diatas, menunjukkan bahwa 

blackberry memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh ponsel lain pada 

umumnya. Fakta ini menunjukkan bahwa smartphone mendapat perhatian yang 

besar di masyarakat. Berdasarkan pencarian data, dalam kurun waktu 2 tahun 

terakhir digambarkan, ponsel pintar sejenis Blackberry cukup banyak diminati 

masyarakat. Berikut hasil data yang diperoleh dari situs www.appleinsider.com : 

TABEL 1.1 

PANGSA PASAR PONSEL TERKEMUKA DI DUNIA 

Ket: * adalah out of top five 

Sumber: Canalys 2009 (diunduh dari 

http://www.appleinsider.com/articles/09/11/03/canalys_q3_2009_iphone_rim_taking_over_smartphone_market.html) 

Dalam tabel diatas, pada tahun 2009 yang lalu Blackberry sudah mencapai 

posisi peringkat kedua diatas perusahaan ponsel ternama yakni Nokia. Meski 

terbilang awal, ternyata Blackberry mampu mengejar pangsa pasar dan mencuri 

perhatian masyarakat sedunia. Maka, tidak mengherankan jika sampai saat ini, 

tahun 2012 Blackberry semakin jaya di industri telepon genggam. Hal ini cukup 

menguatkan fenomena bahwa konsumen telepon genggam banyak tertarik 

menggunakan blackberry karena kelebihan yang dimilikinya. 

http://www.appleinsider.com/
http://www.appleinsider.com/articles/09/11/03/canalys_q3_2009_iphone_rim_taking_over_smartphone_market.html


E.3  Pengertian Blackberry Messenger (BBM) 

Salah satu keunggulan Blackberry adalah terdapatnya fitur BBM atau 

Blackberry Messenger, adalah aplikasi chat yang sudah terintegrasi dengan 

handled BB dan hanya bisa digunakan oleh sesama pemilik BB dengan 

menggunakan PIN yang Anda miliki (Juju, 200:134). 

 Blackberry Messenger adalah salah satu jalur khusus kita yang memiliki 

handled Blackberry. Dengan program ini, kita bisa saling ngobrol, tapi program 

ini tidak bisa dioperasikan melalui personal computer. Hal itu dikarenakan 

identitas yang dipergunakan adalah PIN masing – masing fitur conference chat, 

dan mengubah status (Kuncoro, 2009:94). 

 Tidak hanya itu, Blackberry Messenger juga memiliki satu kelebihan yang 

berbeda dengan fitur instant messenger pada umumnya. BBM memiliki fitur unik 

yang bisa digunakan untuk mengumpulkan anggota dari daftar teman yang 

dimiliki penggunanya. Fitur ini dinamakan dengan BBM Groups. Melalui fitur 

ini, siapapun pengguna blackberry dapat membangun sebuah grup apapun sesuai 

kebutuhan masing-masing. Grup dalam BBM ini, dapat menampung ±30 orang 

anggota.  

 Pada BBM versi 5.x, telah diberikan menu untuk mengatur percakapan 

melalui grup. Dengan fasilitas ini, Anda dapat mengajak beberapa teman untuk 

bergabung dalam grup. Lalu ketika anda mengirim pesan, semua anggota grup 

akan dapat membaca dan membalas pesan Anda. Jadilah percakapan Anda 

menjadi sebuah konferensi (Winarno, 2010:62). 



 Manfaat grup bermacam – macam yakni, anggota grup dapat berasal dari 

orang di luar kontak kita, sehingga data kontak kita tidak terlalu banyak. Kedua, 

anggota grup dari luar tadi dapat diundang untuk menjadi kontak kita. Sudah tentu 

dia dapat menerima atau menolaknya. Ketiga, anggota dapat diberi hak untuk 

menambah anggota grup,atau hanya moderator saja yang berhak menambah 

anggota. Kemudian, anggota boleh keluar dari grup. Dan juga, aktivitas kegiatan 

apapun masing-masing anggota grup dapat dilihat. Seperti misalnya mengundang 

teman baru untuk masuk ke grup, menyebarkan informasi dengan anggota grup, 

ataupun kegiatan share photos dalam grup. 

E.4 Komunikasi  

E.4.1 Pengertian Komunikasi 

 Menurut John R. Wenburg, William W Wilmot, dan Kenneth K Sereno 

dan Edward M Bodaken (dalam Mulyana, 2007), ada tiga konseptualisasi 

mengenai komunikasi, yaitu : 

a. Komunikasi sebagai tindakan satu arah 

adalah komunikasi yang mengisyaratkan penyampaian pesan searah dari 

seseorang (atau suatu lembaga) kepada seseorang (sekelompok orang) lainnya, 

baik secara langsung (tatap muka) ataupun melalui media. 

b. Komunikasi sebagai suatu proses interaksi 

 adalah komunikasi sebagai suatu proses sebab – akibat atau aksi reaksi 

yang arahnya bergantian. Dimana seseorang menyampaikan pesan (baik verbal 

atau nonverbal) dan seorang penerima bereaksi dengan memberikan jawaban 

verbal atau nonverbal. 



c. Komunikasi sebagai suatu proses transaksi 

 adalah suatu proses personal karena makna atau pemahaman yang kita 

peroleh pada dasarnya bersifat pribadi. Penafsiran atas perilaku orang lain yang 

kita kemukakan kepada orang tersebut juga mengubah penafsiran orang lain 

tersebut atas pesan–pesan kita. Hal ini berarti komunikasi dipandang sebagai 

suatu proses yang memungkinkan pesan-pesan dapat diketahui secara langsung. 

Masing-masing pihak yang saling berkomunikasi berada dalam keadaan 

interdependensi atau timbal balik (Winarni, 2003:4). 

 

E.4.2 Konsep Komunikasi Massa 

 Dalam buku Teori Komunikasi (Severin, Tankard, 2009:4) komunikasi 

massa bisa didefinisikan dalam tiga ciri : 

1. komunikasi massa diarahkan kepada audiens yang relatif besar, heterogen, dan 

anonim. 

2. pesan-pesan yang disebarkan secara umum, sering dijadwalkan untuk bisa 

mencapai sebanyak mungkin anggota audiens secara serempak dan sifatnya 

sementara. 

3. komunikator cenderung berada atau beroperasi dalaman sebuah organisasi yang 

kompleks yang mungkin membutuhkan biaya yang besar.  

 Tetapi internet, newsgroups, mailing lists, perbincangan di radio yang 

mengundang telepon dari pendengarnya. World Wide Web, televisi kabel multi 

saluran, dan buku-buku yang melampirkan disket-disket komputer, yang tidak 



dapat dikategorikan dengan mudah apakah mereka termasuk dalam komunikasi 

massa atau bukan.  

 Beberapa ciri lingkungan media baru adalah sebagai berikut (McManus, 

1994): 

1. teknologi yang dahulu berbeda dan terpisah seperti percetakan dan penyiaran 

sekarang bergabung. 

2. kita sedang bergeser dari kelangkaan media menuju media yang melimpah. 

3. kita sedang mengalami pergeseran dari mengarah kepuasan massa audiens 

kolektif menuju kepuasan grup atau individu. 

4. kita sedang mengalami pergeseran dari media satu arah kepada media interaktif. 

 

E.5 Komunikasi Bisnis 

E.5.1 Prinsip Dasar Komunikasi Bisnis 

Dalam buku Komunikasi Bisnis dan Profesional (Curtis, Dan B, 2006:4) 

dikatakan “Komunikasi : Pertukaran Pesan”, dimana pada saat berkomunikasi, 

seseorang menghasilkan, mengalihkan, dan menerima pesan-pesan. Dalam bidang 

komunikasi bisnis meliputi pengiriman dan penerimaan pesan-pesan dalam suatu 

organisasi –di antara dua orang, di antara sekelompok kecil masyarakat, atau 

dalam satu hingga beberapa bidang untuk mempengaruhi perilaku organisasi. 

Jadi, hasil-hasil usaha komunikasi mungkin disengaja (seseorang dengan sengaja 

mencoba mempengaruhi orang lain) atau tidak disengaja yang pada akhirnya 

seluruh komunikasi bisnis merupakan suatu ajakan yang alami dan 

menggambarkan upaya untuk mempengaruhi perilaku dalam organisasi. 



Penerima 

E.5.2 Komponen-Komponen Komunikasi Bisnis 

 Komunikasi bisnis merupakan kegiatan berbicara satu dengan lainnya 

dalam rangka berbisnis. Pastilah dalam kegiatan semacam ini, seseorang 

melakukan tindakan persuasi dimana hal ini sering disebut dengan promosi. 

Promosi dimaksudkan untuk mempengaruhi orang lain agar tertarik untuk melihat 

kemudian membeli suatu produk. Namun, ada baiknya apabila peneliti 

memberikan penjelasan yang lebih akurat seperti yang dikemukakan oleh pakar.  

Dalam buku Komunikasi Bisnis dan Profesional (Curtis, Dan B, 2006:7) untuk 

mencapai kemampuan berkomunikasi, setiap komunikator bisnis harus memahami 

beberapa komponen proses komunikasi yang diperlihatkan pada Gambar 1 : 

sumber, pesan, penyandian, saluran, umpan depan, penguraian sandi, penerima, 

umpan balik, gangguan, dan konteks. 

Gambar 1.1 

Komponen Komunikasi Bisnis 

 

                                                       Gangguan 

                                                                                            Umpan depan 

 

 

                             Encoding           Saluran                 Decoding 

 

       Umpan balik      

 

Sumber 

Pesan 



 Sumber (komunikator bisnis) adalah pemrakarsa suatu pesan. Pesan dalam 

hal ini adalah perkataan atau sesuatu yang ditawarkan dengan tujuan 

menghasilkan suatu efek membeli. Penyandian atau penulisan sandi adalah suatu 

proses atau tindak penyeleksian simbol-simbol yang mewakili pikiran seseorang. 

Sebuah sumber memilih sandi verbal atau non verbal dan mengirimkan simbol-

simbol melalui saluran (seperti gelombang suara dan rangsangan visual) yang 

akan dipahami oleh para penerima. Umpan depan adalah informasi pengantar 

mengenai komunikasi masa mendatang yang meliputi pesan-pesan verbal. 

Penguraian sandi adalah suatu proses pemberian arti terhadap simbol yang 

diterima. Penerima adalah orang yang menerima simbol-simbol. Umpan balik 

adalah setiap pesan verbal atau non verbal yang dikirimkan kembali kepada 

sumber yang berhubungan dengan pesar sumber. Gangguan adalah setiap faktor 

yang mengubah atau mencampuri penerimaan pesan yang jelas. 

 Dari gambar yang diilustrasikan dalam buku karya Dan B Curtis tersebut, 

bisa diartikan bahwa seorang pelaku bisnis harus benar-benar memperhatikan hal 

sekecil apapun dalam upaya mempengaruhi calon targetnya. Agar nantinya, 

sebuah pesan yang akan dikirim kepada calon pembeli dapat berjalan maksimal  

apapun gangguan yang terjadi dalam saluran (media) yang digunakan. Dan 

menciptakan umpan balik dari konsumen sebagai tujuan utama. 

 

 

 

 



 E.6 Pemasaran  

E.6.1 Definisi Pemasaran 

 Pemasaran memainkan peran penting bagi terciptanya suatu kesuksesan 

dalam berbisnis. Tanpa pemasaran, produk tidak akan diketahui masyarakat, 

apalagi dibeli. Maka dari itu, mengapa sebelum atau setelah bisnis dibangun, 

masih banyak dijumpai brosur-brosur yang disebar guna menjaring konsumen 

baru. Dalam buku Pengantar Bisnis (Jatmiko, RD, 2004:90), pemasaran 

didefinisikan sebagai suatu sistem aktivitas bisnis yang dirancang untuk 

merencanakan, menetapkan harga, mempromosikan dan mendistribusikan barang 

dan jasa untuk kepentingan pasar, baik pasar konsumen rumah tangga dan atau 

pasar industri. Berbeda dengan bisnis online, biasanya sering muncul broadcast 

message yang isinya menawarkan barang-barang baru berkualitas apik dan harga 

yang terjangkau. 

 

E.6.2 Pentingnya Pemasaran 

Dalam buku Pengantar Bisnis (Jatmiko, RD, 2004:91-93), Pemasaran 

memainkan peran penting dalam aktivitas ekonomi suatu negara, terutama negara 

yang menganut paham ekonomi bebas. Dalam ekonomi bebas, terdapat banyak 

produsen yang bersaing merebut pasar atau merebut konsumen. Sementara para 

konsumen mempunyai banyak pilihan untuk mengkonsumsi barang-barang yang 

dihasilkan para produsen  

Konsumen merupakan inti dari setiap aktivitas pemasaran. Setiap aktivitas 

pemasaran diarahkan kepada konsumen, yaitu orang yang akan menjadi penentu 



akhir apakah perusahaan berhasil atau gagal. Namun demikian, para pemasar atau 

perusahaan dapat mempengaruhi konsumen dalam berbagai cara. Untuk 

melaksanakan aktivitas pemasaran, pemasar harus memahami bagaimana 

konsumen berperilaku dan apa yang membuat para konsumen membeli suatu 

produk tertentu dan tidak membeli produk lainnya. Pemasar harus memahami apa 

yang mempengaruhi seorang konsumen memutuskan membeli suatu produk.  

Faktor yang mempengaruhi seorang konsumen memutuskan membeli 

suatu produk dapat diilustrasikan dalam gambar berikut: 

GAMBAR 1.2 

 

Proses yang mempengaruhi keputusan pembelian oleh konsumen dapat 

dijelaskan sebagai berikut:  

1. Setiap orang mempunyai kebutuhan. Kebutuhan yang tidak terpuaskan 

menciptakan ketegangan, dan pada gilirannya menggerakkan motivasi dan 

keinginan.  



2. Motivasi dan keinginan tertentu menciptakan orientasi yang 

menguntungkan ke arah produk-produk tertentu, dan mengarahkan pada 

keputusan untuk membeli.  

3. Motivasi dan keinginan konsumen dipengaruhi oleh faktor internalnya dan 

faktor-faktor eksternal. 

4. Saringan (filter) persepsi konsumen akan menentukan apakah faktor-faktor 

eksternal pada akhirnya akan mempengaruhi diri konsumen.  

5. Keputusan pembelian konsumen dan faktor-faktor eksternal juga akan 

mempengaruhi faktor-faktor internalnya. 

 

E.6.3 Unsur-unsur Pemasaran 

 Terdapat empat unsur atau elemen dasar yang dapat dikendalikan oleh 

pemasar di dalam merancang strategi pemasarannya. Empat unsur dasar tersebut 

biasanya disebut sebagai bauran pemasaran (marketing mix) yang terdiri dari 

4-P, yaitu product (produk), price (harga), place or channel of distribution 

(tempat atau saluran distribusi), dan promotion (promosi).  

1. Produk. Produk dalam bisnis bisa bermacam-macam. Macam-macam barang 

tersebut dalam bisnis dibedakan menjadi tiga bagian, yakni : 

a. Barang konvenien 

Barang konvenien adalah produk dimana pembelaja atau pembeli dapat 

membeli produk dengan usaha yang sangat minim dan mudah 

mendapatkan produk tersebut. Contoh barang konvenien adalah rokok, 

gula, beras, ballpoint, soft drink, bahan bakar minyak dan sebagainya.   



b. Barang shopping 

Untuk produk-produk tertentu, para konsumen merasa perlu 

membandingkan dengan barang-barang lain yang mirip dan mencari 

informasi tentang barang-barang tersebut pada saat akan melakukan 

pembelian. Dengan kata lain, para konsumen harus keliling ke banyak 

toko sebelum melakukan pembelian untuk membandingkan barang yang 

sama yang disediakan oleh toko lainnya. Barang shopping misalnya TV, 

sepatu, jam tangan, pakaian, tas. 

c. Barang spesial 

Barang spesial adalah barang dimana konsumen akan membeli hanya 

apabila mereka menginginkan suatu merek tertentu karena mereka merasa 

barang tersebut superior atau berbeda dengan merek-merek lainnya. 

Contoh barang special misalnya kosmetik merek tertentu, jenis mobil 

tertentu (misal mercedez, roll-royce, BMW), dan sebagainya. 

2. Branding  

 Tahap berikutnya dari perencanaan produk adalah branding. Branding 

adalah nama, istilah, symbol, atau desain, atau kombinasi dari factor-faktor 

tesebut, yang digunakan untuk mengidentifikasi produk oleh pemasar dari para 

pesaingnya. Brand atau merek bukanlah bagian dari yang dipersyaratkan bagi 

suatu produk, karena banyak produk dapat dijual tanpa merek. Seperti, gula, 

beras, garam.  

3. Kemasan (packaging) 



 Aspek penting lain dari perencanaan produk adalah kemasan. Untuk 

produk-produk tertentu, suatu kemasan mungkin hanya memberikan sedikit 

manfaat bagi pembeli dan penjual. Misalnya, produk furniture biasanya tidak 

memerlukan kemasan. Namun untuk produk-produk lainnya, kemasan dapat 

memberikan fungsi yang sangat penting bagi pemasar. Fungsi-fungsi kemasan 

bagi pemasar antara lain memberi perlindungan fisik produk, memudahkan 

penanganan atau membawa, memeberi nilai kepada pelanggan, dan untuk 

membangun citra produk.  

4. Harga (price)  

 “P” yang kedua dari bauran pemasaran adalah price atau harga. Penetapan 

harga adalah salah satu keputusan yang sangat penting yang harus dibuat oleh 

pemasar. Apabila suatu produk diberi harga tinggi, mungkin pembeli potensial 

akan hilang, sebaliknya apabila diberi harga rendah, perusahaan mungkin tidak 

mendapatkan keuntungan yang layak. Harga suatu produk harus dirancang supaya 

harga tersebut dapat menutupi semua pengeluaran-pengeluaran proses produksi 

dan penjualan produk tersebut, serta memberikan keuntungan bagi perusahaan 

(Jatmiko, RD, 2004:104-109). 

 

E.7 Pemasaran Online 

Dari sebuah artikel yang didapat dari (http://edukasi.kompasiana.com//) 

Pemasaran online adalah cara atau teknik menyebar dan memasarkan produk 

tertentu secara online. Artinya, cara memasarkannya tidak secara langsung atau 

tatap muka, melainkan dengan media komunikasi online seperti website, situs 

http://edukasi.kompasiana.com/


jejaring sosial, dan saat ini muncul teknologi baru melalui blackberry messenger. 

Era saat ini, pemasaran melalui online bukanlah hal yang baru lagi. Teknik seperti 

ini sudah digunakan banyak lapisan masyarakat, terutama bagi mereka yang 

melakukan kegiatan berbisnis. Namun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan 

agar kegiatan semacam ini bisa berjalan efektif : 

1. Product 

Sehebat apapun kita sebagai online marketer bila kita mempunyai produk 

yang buruk maka kita tidak akan berhasil malahan akan menjadi boomerang bagi 

nama baik kita sendiri. Dari sisi Produk kita harus memperhatikan 4 hal, yaitu: 

a. Quality, kita harus memiliki barang yang berkualitas baik tentunya 

kita harus berani memberikan garansi terhadap barang tersebut, bila kita 

berani memberikan Garansi maka orang akan lebih percaya untuk 

membeli produk kita. Dalam pemasaran melalui blackberry messenger, 

penjual sering memberikan keterangan tentang apa bahan atau material 

produk  tersebut agar konsumen tidak kecewa apabila produk sudah di 

tangan pembeli. 

  b. USP (Unique Selling Product), produk yang kita jual harus memiliki 

keunikan, kelebihan atau added value dibanding produk yang lain, 

sehingga kitadapat memberikan alasan mengapa orang harus membeli 

produk kita.  

c. Reasonable Price, Produk yang kita jual harus mempunya harga yang 

masuk akal, artinya harga yang kita jual sesuai dengan nilai yang 



terkandung dari barang tersebut, tidak melulu harus murah melainkan 

sesuai, bahkan untuk barang yang memiliki target market kelas atas jika 

Anda menjual terlalu murah malahan mereka curiga. 

d. Availability of Goods, kita harus memiliki ketersediaan barang yang 

memadai sehingga bila ada pemesan mereka tidak harus menunggu 

terlalu lama untuk mendapatkan produk tersebut, menurut survey 

umumnya paling lama seseorang sabar menunggu pesanan barang yang 

dipesan via online adalah dalam 1 minggu. Inilah yang biasanya sering 

terdapat di dalam penjualan online, barang tidak semuanya ready stock 

atau barang tersedia saat itu juga.dalam hal ini, kita harus pintar 

meyakinkan pembeli agar ia memiliki alasan kuat untuk menunggu 

produk yang ia beli datang. (http://edukasi.kompasiana.com//) 

2. Service 

Sebaik apapun barang kita dan sebaik apapun promosi kita jika tidak dapat 

memberikan pelayanan yang baik maka hanya dalam waktu singkat usaha kita 

akan mati, 4 hal utama yang harus diperhatikan dalam pelayanan yaitu: 

a. Quick Response, kita harus melayani calon pelanggan kita dengan 

cepat, sebab pembeli tidak mau berlama-lama menunggu respon dari 

kita.  

b. Delivery Service, kita harus menggunakan layanan pengiriman yang 

terbaik dan terpercaya bagi para pembeli, jangan sampai barang yang 

kita kirim rusak apalagi hilang di dalam perjalanan. Sekali kita 

mengecewakan calon pembeli, maka dengan sangat mudah mereka 

http://edukasi.kompasiana.com/


akan menyebarkannya lewat berbagai media online sehingga membuat 

nama penjual jatuh. 

 c. Payment System, kita harus memberikan kemudahan bagi calon 

pembeli dalam melakukan pembayaran, salah satunya menggunakan 

jasa transfer melalui atm. 

   d. After Sales Service,  kita memberikan layanan purna jual yang baik 

kepada para pelanggan. Tentunya jika produk yang mereka beli rusak, 

sudah seharusnya kita mau untuk memperbaiki ataupun mengganti 

produk tersebut. Sehingga mereka puas terhadap pelayanan kita, dan 

bagi mereka yang puas tentunya kita dapat meminta testimoni agar 

dapat memasangnya di display picture bbm kita, dengan adanya 

testimoni akan meningkatkan kepercayaan bagi calon pembeli 

selanjutnya. (http://edukasi.kompasiana.com//) 

3. Maintaining Relationships (Mempertahankan hubungan) 

Sebagai pelaku bisnis, kita harus dapat menjaga hubungan baik dengan 

pelanggan, sehingga mereka akan membeli kembali kepada kita, Ada 4 cara untuk 

menjaga hubungan baik dengan mereka: 

1. Member System, Bagi mereka yang telah membeli produk kita maka kita 

dapat memberikan mereka fasilitas sebagai member, kita dapat 

memberikan sebuah kartu member sebagai penghargaan bagi mereka dan 

sebuah Account Member dimana mereka dapat mengakses halaman 

khusus di dalam akun kita. Dimana kita memperlakukan mereka secara 

special dengan memberikan diskon khusus pada hari-hari special bagi 

http://edukasi.kompasiana.com/


mereka, misalnya: ulang tahun mereka, ulang tahun pernikahan, dan lain-

lain. 

2. Special Promo, kita harus mengadakan special promo dan sangat baik jika 

kita memanfaatkan momen yang sedang berlangsung misalnya: lebaran, 

natal, tahun baru , dan lain-lain. Saat-saat penting atau waktu tertentu, kita 

boleh sesekali memberikan testimoni special promo terhadap barang yang 

kita jual. Sebab, hal ini sangat efektif dalam menjaring pembeli apalagi 

dengan media online yang bisa diakses cepat oleh anggotanya. 

3. Reward Point, kita dapat memberikan point atau bonus bagi setiap 

pembelian yang dilakukan pelanggan kita, dimana jika mereka mendapat 

point dalam jumlah tertentu mereka dapat tukarkan dengan hadiah. Di 

dalam grup online bbm biasanya penjual sering memberikan bonus khusus 

kepada calon pembelinya yang membeli produknya dalam jumlah tertentu. 

Misalnya : apabila calon pembeli berniat membeli pakaian lebih dari 1 

potong, maka penjual akan memberikan harga special atau juga dengan 

hadiah. (http://edukasi.kompasiana.com//) 

E.8 Kerangka Teori 

E.8.1 Teori Dunia Maya (Cyberspace) 

 Dari masa ke masa teori dalam komunikasi massa terus mengalami 

perubahan mengikuti perkembangan teknologi saat ini. Istilah dunia maya pastilah 

bukan lagi „aneh‟ didengar di telinga. Setiap orang di dunia ini telah banyak 

mengerti tentang apa itu dunia maya. Dunia maya memungkinkan manusia satu 

dengan lainnya dapat saling berinteraksi melalui akses jaringan internet. Dalam 
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buku Teori Komunikasi (Severin, Tankard, 2009:445) mengatakan istilah “dunia 

maya” memiliki beberapa makna berbeda. Dalam novel William Gibson 

(1984/1994), Neuromancer, istilah dunia maya muncul pertama kalinya untuk 

merujuk pada jaringan informasi luas oleh para penggunanya disebut dengan 

console cowboys akan “muncul”, atau koneksi langsung dengan sistem-sitem 

syaraf mereka.  

 Novel karya William Gibson tersebut mendeskripsikan dunia maya 

sebagai berikut: “Halusinasi kontekstual yang dialami sehari–hari oleh jutaan 

operator yang sah, disetiap negara, oleh anak-anak yang diajari konsep 

matematika... semacam representasi gratis dari data yang diabstraksi dari bank 

data setiap komputer dalam sistem manusia. Sebuah kompleksitas yang tidak bisa 

dipahami.”  

 Sebuah definisi yang lebih formal yang dikembangkan dari konsep Gibson 

tetapi memberikan keterkaitan langsung dengan sistem syaraf: “Dunia maya 

adalah realita yang terhubung secara global, didukung komputer, berakses 

komputer, multidimensi, artifisial, atau “virtual”. Dalam realita ini, dimana setiap 

komputer adalah sebuah jendela, terlihat atau terdengar objek-objek yang bukan 

bersifat fisik dan bukan representasi objek-objek fisik, namun lebih merupakan 

gaya, karakter, dan aksi pembuatan data, pembuatan informasi murni” (Benedikt, 

1991). 

 Dalam pemakaian umum saat ini, dunia maya adalah istilah komprehensif 

untuk world wide web, internet, milis elektronik, kelompok – kelompok dan 

forum diskusi, ruang ngobrol (chatting), permainan interaktif multi player, dan 



bahkan e-mail (Turkle, 1995). Teori dunia maya lebih menekankan kelompok 

sosial yang berkembang di dalam dunia maya. Bagaimana terciptanya kelompok-

kelompok, bagaimana komunikasi kelompok, dan bagaimana sebuah media baru 

di dunia maya membentuk pola pikir pengguna media maya untuk membentuk 

komunitas-komunitas sesuai kebutuhan kelompok tersebut.  

 Grup bisnis online dalam blackberry messenger ialah salah satu contoh 

dimana sebuah komunitas baru dibentuk dalam media baru semacam ini. Ruang 

chatting, e-mail, milis, dan kelompok-kelompok diskusi via elektronik adalah 

contoh baru tempat-tempat yang dapat dipakai oleh komunitas untuk saling 

berkomunikasi (Severin, Tankard, 2009:447). Komunitas yang terbangun di 

dalam grup online BBM ini memang memiliki ruang chatting dimana para 

anggotanya dapat saling berinteraksi meskipun diantara mereka tidak saling 

mengenal. Maka, jelaslah bahwa memang asumsi yang dikemukakan Severin, 

Tankard sangat berhubungan dengan grup online shop yang saat ini sedang marak 

di BBM ataupun media jejaring sosial. Dengan munculnya BBM sebagai media 

baru saat ini telah membentuk kelompok-kelompok baru melalui fitur groups 

yang dimiliki BBM.  

E.8.2 Teori Motivasi  

 Dalam buku Motivasi & Pemotivasian dalam Manajemen (Winardi, J, 

2001:11-12), A.H. Maslow mengemukakan sejumlah proporsi penting tentang 

perilaku manusia sebagai berikut : 

1. Manusia merupakan makhluk yang serba berkeinginan (man is a wanting 

being). Ia senantiasa menginginkan sesuatu dan ia senantiasa menginginkan lebih 



banyak. Tetapi, apa yang diinginkannya tergantung pada apa yang sudah dimiliki 

olehnya. Segera setelah salah satu di antara kebutuhan manusia dipenuhi, 

muncullah kebutuhan lain. 

2. Sebuah kebutuhan yang dipenuhi, bukanlah sebuah motivator perilaku. Hanya 

kebutuhan-kebutuhan yang tidak terpenuhi memotivasi perilaku. 

3. Kebutuhan manusia diatur dalam suatu seri tingkatan-suatu hierarki menurut 

pentingnya masing-masing kebutuhan. Segera setelah kebutuhan-kebutuhan pada 

tingkatan lebih rendah kurang lebih terpenuhi, maka muncullah kebutuhan-

kebutuhan pada tingkat berikut yang lebih tinggi dan menuntut pemuasan. 

 Pada dasarnya memang setiap manusia memiliki motivasi sendiri dalam 

melakukan suatu tindakan. Semuanya itu tergantung pada tingkat kebutuhan 

individu. Akan tetapi, manusia cenderung tidak puas apabila suatu kebutuhan 

yang sudah terpenuhi telah dicapai. Kenyataannya, setelah kebutuhan satu 

terpenuhi, maka akan muncul kebutuhan baru yang lain. Kebutuhan-kebutuhan 

tersebut dibedakan menjadi : 

1. Kebutuhan fisiologis (rasa lapar, rasa haus, dan sebagainya) 

2. Kebutuhan rasa aman (merasa aman dan terlindung, jauh dari bahaya) 

3. Kebutuhan akan rasa cinta dan rasa memiliki (berafiliasi dengan orang 

lain, diterima, memiliki) 

4. Kebutuhan akan penghargaan (berprestasi, berkompetensi, dan 

mendapatkan dukungan serta pengakuan), dan 

5. Kebutuhan aktualisasi diri (kebutuhan kognitif: mengetahui, memahami, 

dan menjelajahi; kebutuhan estetik: keserasian, keteraturan, dan 



keindahan; kebutuhan aktualisasi diri: mendapatkan kepuasan diri dan 

menyadari potensinya). 

 

F. Metode Penelitian 

F.1 Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan 

pendekatan deskriptif, yakni metode penelitian yang digunakan untuk meneliti 

pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah instrument kunci 

(Sugiyono,2010:1). Metode ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana 

penggunaan Blackberry Messenger sebagai media komunikasi bisnis online di 

kalangan Mahasiswa di Kota Malang. yakni, bagaimana mahasiswa pelaku bisnis 

online menggunakan Blackberry Messenger sebagai media komunikasi bisnis 

online nya, tentang teknik-teknik yang dibangun mahasiswa pelaku bisnis online 

dalam memasarkan produk dan menjaring konsumennya, sistem dan cara 

transaksi dalam grup tersebut, dan lain sebagainya. 

F.2 Ruang Lingkup Penelitian 

 Ruang Lingkup penelitian ini adalah hal–hal yang berhubungan dengan 

penggunaan Blackberry Messenger sebagai media komunikasi bisnis online di 

kalangan Mahasiswa. 

F.3 Teknik Penentuan Informan 

Peneliti menggunakan teknik Purposive Sampling untuk menentukan 

informan dengan pertimbangan tertentu. Dengan memilih orang sebagai informan 

yang benar-benar mengetahui atau memiliki kompetensi dengan topik penelitian 



(Sugiyono, 2010:70). Kriteria yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah 

mahasiswa pelaku bisnis online pengguna blackberry di kota Malang yang aktif 

berjualan dalam grup BBM. Dalam penelitian ini, informan berjumlah 6 orang 

yang dipilih masing-masing 2 orang dari 3 universitas terpilih yakni, Universitas 

Muhammadiyah Malang, Universitas Brawijaya Malang, dan Universitas Negeri 

Malang. Dengan tujuan agar informasi yang didapat beragam tidak hanya pada 

mahasiswa dari satu universitas.  

F.4 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penelitian berupa wawancara mendalam dilakukan di tempat yang telah 

disepakati informan penelitian untuk memperoleh data hasil wawancara dengan 

informan terpilih. Waktu penelitian dilakukan dengan pertimbangan penyesuaian 

terhadap kesediaan informan penelitian. Penelitian dilaksanakan pada bulan Mei 

2012-selesai. 

F.5 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan alat untuk mengumpulkan dan 

memperoleh data untuk menyelesaikan masalah dan mencapai tujuan penelitian. 

Instrumen dalam penelitian kualititatif ini yaitu, peneliti sendiri yang merupakan 

sarana utama dalam mengumupulkan data, terutama pada saat proses wawancara, 

analisis data dan hasil akhirnya (Winarno Surakhmad 1994:143). 

F.6 Teknik Pengumpulan Data 

1. Observasi Partisipan 

Teknik observasi merupakan metode pengumpulan data dengan mengamati 

langsung di lapangan. Proses ini berlangsung dengan pengamatan yang meliputi 



melihat dan mencatat kejadian. Observasi bisa dikatakan merupakan kegiatan 

yang meliputi pencatatan kejadian- kejadian, perilaku, obyek-obyek yang dilihat 

dan hal-hal lain yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang 

dilakukan. Fokus observasi yang diambil oleh peneliti adalah observasi partisipan. 

Sehingga dalam observasi ini peneliti terlibat langsung dengan kegiatan sehari-

hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data 

penelitian. Jadi, dalam melakukan penelitian, peneliti turut serta atau bergabung 

menjadi anggota grup online shop masing-masing informan. Tidak hanya 

mengamati, namun peneliti juga turut serta dalam kegiatan transaksi dengan para 

informan. Mengamati disini dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang 

muncul dalam grup tersebut, dan mengikuti jalannya transaksi dengan para 

member setiap harinya. Tujuannya tentu untuk memperoleh informasi yang valid 

dan sesuai dengan fakta yang ada.  

2. Wawancara Semiterstruktur 

Wawancara semiterstruktur bisa dikatakan masuk kedalam in-dept 

interview, dimana dalam pelaksanaanya lebih bebas bila dibandingkan dengan 

wawancara terstruktur, tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan 

permasalahan secara terbuka, dimana pihak yang diwawancarai diminta 

pendapatnya, dan ide - idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu 

mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan 

(Sugiyono 2010:73). Teknik ini dijalankan untuk mengumpulkan data-data 

tentang bagaimana mahasiswa pelaku bisnis menjalankan bisnisnya melalui 



Blackberry Messenger, bagaimana teknik pemasarannya, dan sistem transaksi 

dalam grup online tersebut. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data berdasarkan catatan 

peristiwa yang sudah berlalu dalam bentuk catatan, tulisan dan foto. Teknik ini 

dilakukan sebagai pelengkap dari metode wawancara untuk mengumpulkan data 

tentang profil informan, profil . Dokumentasi dalam penelitian ini bertujuan 

sebagai bukti selama penelitian ini berlangsung, adapun hal yang perlu 

dikomentasikan antara lain, foto informan, catatan hasil wawacara dan lain-lain. 

F.7 Teknik Keabsahan data 

 Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik 

pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik 

pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan 

pengumpulan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek 

kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber 

data (Sugiyono, 2010:83). Adapun teknik keabsahan data yang digunakan peneliti 

yakni :  

a. Triangulasi Teknik 

Triangulasi teknik untuk menguji kredibitas data yang dilakukan cara 

mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Data yang 

diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, atau dokumentasi. Bila 

dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut, menghasilkan data yang 

berbeda - beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data 



yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap 

benar. Sehingga, dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi dan tergabung 

dengan grup online shop masing-masing informan. Itulah mengapa sebabnya 

peneliti memilih informan dari 3 perguruan tinggi berbeda. Alasannya, agar tidak 

hanya mendapatkan informasi dari Universitas Muhammadiyah saja misalnya, 

melainkan juga dari 2 universitas lainnya, yakni Universitas Brawijaya dan 

Universitas Negeri Malang. 

b. Triangulasi Waktu 

 Waktu merupakan faktor yang mempengaruhi kredibilitas data. Data yang 

dikumpulkan dengan teknik wawancara lebih tepat jika peneliti melihat aspek 

psikologis narasumbernya, karena hal ini berkaitan dengan validitas dan 

kredibilitas data yang diperoleh. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas 

data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, 

observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda sampai 

ditemukan kepastian datanya. Dalam hal ini peneliti tidak menjadwal waktu kapan 

wawancara dilakukan kepada masing-masing informan. Mengingat informan yang 

juga sebagai penjual bisnis online memiliki kesibukan dengan bisnis dan studinya. 

F.8 Teknik Analisis Data 

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

deskriptif, yaitu pencarian fakta dengan intepretasi yang tepat. Penelitian ini 

mempelajari tentang bagaimana mahasiswa pelaku bisnis online menjalankan 

bisnisnya melalui Blackberry Messenger dan kenapa beralih menggunakan 

Blackberry Messenger sebagai medianya, melakukan deskripsi terhadap semua 



yang dilihat, didengar serta di rasakan dalam fakta dan realita yang diperoleh pada 

saat melakukan riset dan observasi di lapangan. 

Dalam penelitian ini metode teknik analisis data yang digunakan adalah 

Miles and Huberman (Sugiyono, 2007:246-253), yang terdiri dari : 

1. Data Reduction 

  Data diperoleh dari lapangan cukup banyak jumlahnya, sehingga perlu 

dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama penelitian dilapangan semakin lama 

penelitian dilapangan semakin data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. 

Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Reduksi data 

berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan kepada hal-hal yang 

penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang direduksi akan 

memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk 

melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencari bila diperlukan. 

2. Data Display 

  Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan 

data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk 

uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dalam 

hal ini Miles dan Huberman (1984) menyatakan yang paling sering digunakan 

unuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat 

naratif. 

3. Conclusing Drawing/Verification 

  Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan 

Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang 



dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan 

bukti-bukti yang kuat mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. 

Tetapi bila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-

bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan 

data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel 

(Sugiyono, 2007:246-253) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


