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1.1.Latar Belakang 

Saat ini, internet sudah menjadi kebutuhan bagi masyrakat pada umumnya 

karena dengan internet, mereka bisa mengakses dan menemukan segala informasi 

di seluruh dunia dengan cepat dan mudah. Kebutuhan internet yang sangat penting 

sehingga peningkatan jumlah pemakai internet setiap tahun yang selalu meningkat 

di seluruh dunia. Populasi pengguna internet di dunia pada akhi tahun 2008 telah 

melewati angka 1 milyar pengguna. Perkembangan internet yang begitu cepat 

membuat angka populasi pengguna internet di dunia meningkat dengan tajam. 

Blog adalah singkatan dari kata Weblog, yaitu suatu bentuk aplikasi web 

yang menyerupai tulisan-tulisan (biasanya dimuat sebagai bentuk posting) pada 

sebuah halaman web umum. Istilah Weblog pertama kali digunakan oleh Jorn 

Barger pada bulan Desember 1997 untuk menyebut kelompok website pribadi 

yang selalu diupdate secara kontinyu dan berisi link-link (pranala) ke website lain 

yang mereka anggap menarik disertai dengan komentar-komentar mereka sendiri. 

Situs web seperti ini biasanya dapat diakses oleh semua pengguna internet sesuai 

dengan topik dan tujuan dari si pengguna blog tersebut. 

Seiring dengan waktu, Blog kemudian berkembang bentuk sesuai dengan 

keinginan para pembuatnya atau yang biasa disebut sebagai Blogger (subjek). 

Pada awalnya blog biasa digunakan oleh seorang blogger sebagai bentuk catatan 

(diary) online mereka, sehingga bebas dibaca oleh siapapun di internet. Bermula 



dari bentuk diary yang sederhana, kini blog mulai berkembang menjadi bentuk 

yang lebih kompleks baik dari segi isi (konten), tampilan, hingga kebergunaanya 

(Wahana Komputer,2009: 1-2) 

Traffic atau lalu lintas, sangat berpengaruh terhadap kualitas blog. Terutama 

blog dengan konten bisnis atau blog-blog yang berisi sesuatu dengan tujuan 

mengajak orang untuk ikut suatu program bisnis yang ditawarkan. Media 

pembelajaran berbasis internet sangat diperlukan dalam mendekatkan mahasiswa 

pada media berbasis teknologi informasi dan komunikasi, tidak dengan 

memperoleh mata kuliah tentang teknologi komunikasi dan informasi, tapi 

mengintegrasikan konsep teknologi informasi dalam proses pembelajaran, 

termasuk dalam media pembelajaran. Dengan adanya perkembangan dalam dunia 

media, bentuk dan fungsi media pun telah banyak berkembang. Perkembangan 

dalam dunia media yang paling mencengangkan adalah dalam dunia elektronik, 

yakni komputer. Perkembangan selanjutnya adalah ketika komputer - komputer 

tersebut disatukan dalam suatu sistem sehingga dapat berkomunikasi satu sama 

lain.  

Hal ini yang kita sebut dengan internet. Banyak orang yang mengetahui 

bahwa Internet mampu menghasilkan uang bagi yang berkecimpung dibidang ini. 

Namun hanya sedikit orang yang mengetahui bagaimana cara untuk menghasilkan 

uang dari Internet. Salah satu cara untuk menghasilkan uang dari Internet adalah 

dengan membuat Blog. Dengan menjadi Blogger (pemilik Blog), maka Blog yang 

dibuat bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan keuntungan (income). Peluang 

untuk menjadi Blogger baik yang fulltime maupun part-time kini banyak 

bertebaran di Internet. Sayangnya peluang ini kurang banyak diketahui oleh 



masyarakat secara umum karena sebagian dari mereka tidak tahu apa itu Blog, 

terlebih lagi faktor-faktor apa saja yang berperan penting untuk menghasilkan 

income dalam sebuah Blog. Dari sini maka dibutuhkan sebuah model yang dapat 

digunakan sebagai acuan untuk membuat Blog supaya bisa digunakan sebagai 

income generator (Wahana Komputer,2009:103) 

Faktor-faktor penghasil income dipisahkan ke dalam dua kategori yaitu 

faktor utama penghasil income dan faktor pendukung dalam menghasilkan 

income. Data didapatkan melalui survey dengan menggunakan kuesioner untuk 

mengidentifikasi karakteristik Blogger serta perhitungan tingkat kepentingan 

faktor-faktor penghasil income dalam tiap-tiap kelompoknya yang dinyatakan 

dalam skala kepentingan 1 sampai 4. Kemudian dilakukan clustering dari 

kelompok yang ada serta dihitung tingkat kepentingan secara umum untuk 

masing-masing faktor. Manfaat dari penelitian tugas akhir saya ini adalah untuk 

menunjukkan bahwa Blog bisa digunakan sebagai alternatif sebuah income. 

Output tugas akhir ini adalah sebuah model yang berisi faktor-faktor yang 

berperan penting untuk mendatangkan income bagi Blogger (Wahana 

Komputer,2009:108) 

Media-ide.bajingloncat.com, adalah blog lokal yang pada tahun 2011 dan 

2012 awal menjadi blog yang mempunyai traffic tinggi. Traffic tinggi disini 

dimaksudkan adalah mempunyai rating tinggi dalam daftar pencarian di google 

search engine. Pada blog ini memiliki banyak konten yang menarik khususnya 

adalah artikel. Dari pengamatan peneliti sampai pada bulan Juli, media-

ide.bajingloncat.com ini mempunyai 963 artikel mulai dari tahun berdirinya 

September 2005. 



Dari uraian diatas, peneliti tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang 

webblog yang mempunyai ratting tertinggi dalam search engine, yaitu media-

ide.bajingloncat.com. Situs ini merupakan blog yang didalamnya memberikan 

informasi atau berisi informasi tentang media, sosial, dan sebagainya. Oleh sebab 

itu peneliti mengambil judul penelitian, “Kecenderungan Page pada Blog 

Indonesia dengan traffic tinggi di Google”. 

 

1.2.Rumusan Masalah 

Dari paparan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dapat 

diangkat adalah: “Bagaimana kecendurungan page pada blog Indonesia dengan 

traffic tinggi di Google” 

 

1.3.Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kecenderungan page 

blog Indonesia yang memiliki rating atau traffic tinggi di google untuk 

meghasilkan income 

 

1.4.Kegunaan Penelitian  

1. Kegunaan Praktis 

Sebagai salah satu persyaratan untuk kelulusan sebagai sarjana (S-1) 

di bidang Ilmu Komunikasi serta diharapkan bisa menjadi referensi bagi 

para bloger untuk menaikkan rating di google 



2. Kegunaan Akademis 

a. Sebagai bahan referensi untuk jurusan Ilmu Komunikasi khususnya 

konsentrasi Audio Visual FISIP yang hendak melakukan pembaharuan 

lebih lanjut bagi pengayaan materi perkuliahan. 

b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan terhadap 

perkembangan dan pendalaman studi yang mengunakan pendekatan 

analisis isi. Selain itu juga agar dapat dijadikan referensi serta komparasi 

untuk penelitian sejenis dimasa yang akan datang. 

  

 


