
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Media online hadir menggantikan media cetak karena banyak pembaca beralih 

menggunakan internet sebagai alat pencari sumber informasi. Kehadiran media online sebagai 

platform untuk mendapatkan berita. Media online yang bersifat gratis, cepat, dan mudah di akses 

serta dapat menjakau seluruh wilayah merupakan kelebihan sehingga masyarakat lebih tertarik 

untuk membaca di media online. 

Pertumbuhan media online yang pesat menjadikan media cetak dan elektronik semakin 

berat untuk bertahan. Menurut Dr. Joko Santoso, M.Si dalam salah satu seminar Akademik 

Magister Ilmu Komunikasi Universitas Jendral Sudirman tahun 2017 pertumbuhan media online 

didorong dengan banyaknya pengguna internet yang dapat mengakses media online melalui 

perangkat seperti handphone ataupun laptop. 

“perkembangan pesat teknologi internet mendorong semakin banyak pengakses media 

online. Apalagi saat ini sudah banyak portal berita yang bisa diakses menggunakan computer, 

laptop, bahkan telpon genggam” (http://www.unsoed.ac.id/id/berita/gempuran-media-online-

ditengah-media-lokal diakses tanggal 1 Maret 2018) 

 Terdapat berbagai macam media online di Indonesia salah satu yang terbesar adalah 

tribunnews.com. Media online tribunnews termasuk salah satu media yang cukup populer 

dikalangan masyarakat Indonesia, media online ini merupakan surat kabar online yang memiliki 

jaringan di seluruh wilayah Indonesia seperti tribunnewsjambi.com, tribunnewsjogja.com, dsb. 

Tribunnews.com berada di bawah perusahaan yang bernama Tribun Network, tribunnews.com 

bukan hanya satu-satunya media online berjaringan terdapat media online berjaringan lainnya 

seperti Jawa Pos yang berjaringan dengan Jambi Express dan Jambi Independent. Media online 

lokal ini bertujuan agar media online lebih terfokus pada isu-isu yang terdapat di wilayah/daerah 

tersebut. Media online lokal yang bersifat independen atau tidak berjaringan kini juga telah 

banyak hadir di berbagai daerah terutama pada daerah Jambi. Jambi memiliki lebih dari tiga 

media online yang bersifat independen atau tidak berjaringan. Media online di Jambi memiliki 

karakteristik yang berbeda dalam setiap pemberitaan yang di publikasikan oleh media tersebut.. 
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 Kehadiran internet juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi perubahan pada 

media-media lokal, khususnya media online lokal yang telah menjamur di berbagai daerah di 

Indonesia. Media online dianggap lebih mampu menjakau audience dengan penyebaran berita 

yang lebih merata. 

Indonesia memiliki lebih dari 146 juta pengguna internet di tahun 2017 dilansir dari 

tirto.id populasi ini terus bertambah setiap harinya. Penggunaan internet yang tidak sulit 

membuat masyarakat memilih internet sebagai sarana mencari informasi serta sarana publikasi. 

Jangkauan yang luas serta mudahnya akses membuat pengguna Internet semakin banyak, 

sehingga terdapat banyak media-media di Indonesia seperti channel tv, majalah ataupun surat 

kabar yang telah beralih menjadi media online dan memiliki situs untuk menjangkau audiens dan 

juga sebagai sarana publikasi. (https://tirto.id/jumlah-pengguna-internet-di-indonesia-capai-

14326-juta-pada-2017-cE3N diakses tanggal 21 Februari 2018) 

Menurut survei yang dilakukan oleh Nielsen Indonesia yaitu Survey Nielsen and Media 

View jumlah pembeli media cetak hanya memenuhi persentase 8% dari tahun 2013 karena 

masyarakat beranggapan bahwa informasi harusnya bisa didapat secara gratis. 

(https://katadata.co.id/berita/2017/12/07/nielsen-pembaca-media-digital-sudah-lampaui-media-

cetak diakses tanggal 23 Februari 2018).  

Selain itu, banyak terdapat beberapa media cetak yang menutup usahanya dan beberapa 

beralih ke online salah satunya media cetak yang tidak lagi terbit yaitu koran harian Joglosemar, 

koran Inilah Sulsel yang berada di Sulawesi Selatan, dan cukup terkenal yaitu Harian Bola, 

sebaliknya media online terus bertambah terutama media online lokal. 

Terdapat beberapa perbedaan antara media online dan juga media cetak, perbedaan yang 

paling kontras adalah platform yang digunakan sebagai sarana penyampaian informasi kepada 

pembaca selain itu juga berbagai media memilki tujuan berbeda dalam orientasi memasarkan 

produk dari media tersebut oleh karena itu industri media online juga perlu memperhatikan 

manajemen media yang baik agar dapat bertahan dalam industri ini dengan itu media dapat 

memaksimalkan kinerja media tersebut serta dapat bersaing dengan media online lainnya. Dalam 

kajian manajemen media perusahaan harus dapat mampu membuat perencanaan ataupun 

mengelola perusahaan agar mampu bertahan di tengah persaingan, untuk itu perusahaan 

memerlukan menerapkan 5 fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, 
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kepemimpinan, pengawasan dan pengaturan. Dalam kajian konsep SCP terdapat komponen 

aktivitas conduct dan performance yang mengkaji mengenai strategi perusahaan dan juga erfoma 

perusahaan, didalam komponen tersebut terdapat unsur-unsur yang mengatur strategi perusahaan 

untuk bertahan dalam persaingan. 

SCP adalah konsep yang dipakai untuk melihat kondisi persaingan berbagai Industri 

termasuk Media Online yang sekarang menjadi sebuah Industri yang cukup menjanjikan. 

Semakin bertambahnya media online termasuk media online lokal membuat persaingan dalam 

industri ini semakin ketat oleh karena itu SCP adalah salah satu konsep yang dapat diterapkan 

untuk melihat kondisi persaingan dalam industri media online lokal tersebut. 

SCP adalah singkatan dari Structure-Conduct-Performance konsep ini meyakini bawah 

struktur,perilaku, dan kinerja adalah sebuah pilar yang digunakan untuk melihat kondisi struktur 

persaingan di dunia industri. Esensi pendekatan S-C-P terhadap analisis adalah hipotesis yang 

menyatakan bahwa kinerja pasar dipengaruhi oleh berbagai variabel yang membentuk 

strukturnya. (Yusuf, 2008: 15- 16) 

Dalam penerapannya SCP melihat industri media melalui tiga pilar yaitu pertama   

struktur (structure) yang dilihat adalah pendatang baru, konsentrasi pasar, pesaing, dan 

kemampuan perusahaan untuk menembus pasar. Kedua adalah Harga jual seperti contoh 

penurunan harga jual surat kabar ketika peluang periklanan melonjak naik, strategi produk 

seperti contoh konten-konten pada surat kabar, dan strategi kerjasama. Terakhir adalah melihat 

perfoma (performance) yang dijalankan oleh Industri media , mulai dari sdm (pengefisiensi dan 

manajemen), hingga penggunaan teknologi 

Penelitian ini memilih media online lokal sebagai objek penelitian karena media online 

lokal masih terbilang sangat baru dan masih berkembang mulai dari menghasilkan berita, situs 

web yang masih sangat sederhana dan juga popularitas yang dimiliki tidak sebanding dengan 

media online ternama. Pada penelitian ini memilih media online lokal yang berada pada daerah 

Jambi karena media online lokal daerah ini termasuk up to date dalam pemberitaan sekitar 

wilayah Jambi.  

Dari banyaknya media online yang ada di Jambi, hanya ada beberapa media online yang 

aktif dalam menyebarkan berita kepada masyarakat. Selain itu pada daerah Jambi hanya terdapat 



beberapa media online yang berfiliasi dengan perusahaan media besar di Indonesia. Maka 

dengan itu peneliti mengambil tiga sampel media online yang termasuk aktif dan telah 

terverifikasi oleh dewan pers sehingga dapat menjadi media online yang terpercaya untuk 

dijadikan objek penelitian. Berikut tiga mdi Jambi media online pada daerah Jambi 

Media online pertama yaitu kajanglako.com adalah media online yang sangat aktif 

menyiarkan pemberitaan di daerah Jambi berdiri tahun 2008. Media online kajanglako.com 

mengusung karakter media online yang membahas sejarah dan budaya. Tujuannya adalah agar 

masyarakat Jambi lebih peka dan awam mengenai sejarah dan budaya pada daerah Jambi. Media 

online Kajanglako.com adalah perusahaan mandiri yang berdiri di naungan perusahaan PT 

Media Sinergi Muda. 

Media online kedua yaitu Jambi-independent.co.id adalah media online yang juga aktif 

dalam pemberitaan di daerah Jambi. Media online Jambi-independent.co.id salah satu media 

online pada daerah Jambi yang berafiliasi dengan perusahaan media terbesar yaitu Jawa Pos. 

Media online Jambi-independent.co.id termasuk sebagai media online yang berdiri telah cukup 

lama yaitu dari tahun 2006 dan masih sangat aktif hingga saat ini. Jambi-independent.co.id juga 

memiliki media cetak yaitu koran harian Jambi Independent. Saat ini Jambi-independent.co.id 

berada di naungan perusahaan PT Pers Media Independen. 

Media online ketiga yaitu Metrojambi.com adalah media online yang juga aktif dalam 

pemberitaan di daerah Jambi. Media online ini merupakan paling baru diantar kedua media 

online sebelumnya yaitu berdiri di tahun 2012. Hampir sama dengan Jambi-independent.co.id, 

media online Metrojambi.com juga memiliki media cetak yaitu koran harian Metro Jambi. Saat 

ini media online Metrojambi.com berada dinaungan perusahaan PT Berita Metro Jambi Digital. 

B. Rumusan Masalah 

Media mengalami banyak perkembangan dimulai dari era media cetak hingga memasuki 

era media digital. Jaringan internet yang semakin meluas serta akses yang mudah menjadikan hal 

ini salah satu faktor mendorong perubahan media cetak beralih menjadi media online. Media 

online mengalami banyak perubahan sejak awal tahun 2000 hingga saat ini, jumlah media online 

juga selalu  meningkat dari tahun-ketahun, dalam hal ini bagaimana media online melakukan 

pengembangan terhadap media yang mereka miliki. 



Semakin banyak media online yang bermunculan membuat persaingan antara media 

online semakin ketat dalam berbagai hal sehingga media online  berlomba dalam melakukan 

pengembangan untuk memajukan “penampilan” berita tersebut di mata para pembaca. 

Penampilan dalam tanda kutip tersebut adalah daya tarik media online sehingga pembaca 

memilih media online tersebut sebagai sumber informasi para pembaca. Media Online termasuk 

salah satu Industri dimana kondisi persaingan Industri dapat dilihat melalui 

sturktur;perilaku;kinerja atau biasa dikenal dengan konsep SCP (Structure-Conduct-

Perfomance). Maka dengan itu penelitian ini menimbulkan pertanyaan “Bagaimana Industri 

Media Online pada Daerah Jambi yang dilihat melalui pendekatan SCP (Structure-Conduct-

Perfomance.)” 

Dengan pertanyaan Penelitian 

1. Bagaimana Stuktur Industri Media Online pada daerah Jambi ? 

2. Bagaimana perilaku Industri Media Online pada daerah Jambi ? 

3. Bagaimana kinerja Industri Media Online pada daerah Jambi ? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui struktur media online pada daerah Jambi 

2. Untuk mengetahui perilaku industri media online pada daerah Jambi 

3. Untuk mengetahui kinerja industri online pada daerah Jambi. 

 

D. Manfaat Peneltian 

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat berupa : 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapan dapatt memberikan manfaat secara teoritis sebagai pemikiran 

baru dan tambahan untuk ilmu pengetahuan dalam dunia pendidikan. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan atau wawasan mengenai isu 

Industri Media Online yang ada di Indonesia, khususnya dalam bidang Ilmu 

Komunikasi dengan memahami SCP sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi 

perkembangan Media Online. Peneltian ini diharapkan dapat menjadi wawasan dan 

referensi bagi peneliti selanjutnya mengenai Media Online lokal/ daerah. 



3. Manfaat Akademis  

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetuhuan, wawasan mengenai Industri 

Media Online lokal yang fokus menjadi media online daerah tersebut khususnya 

daerah Jambi. 

 

E. Tinjauan Pustaka 

Penelitian Terdahulu 

 Penelitian terdahulu digunakan untuk perbandingan penelitian  dan sebagai 

literatur sehingga memperkuat penelitian ini. Hal ini sebagai bukti jika penelitian belum 

dilakukan sebelumnya, peneliti memilih lima hasil penelitian terdahulu dengan tema, 

konsep dan metode yang hamper relaitf sama. 

1. Hasil dari peneltian terdahulu yang cukup revelan dengan analisis yang akan saya 

lakukan adalah oleh Iwan Awaluddin Yusuf dalam Jurnal Ilmu Komunikasi tahun 

2008 yang berjudul Analisis Konglemerasi Industri Pers Daerah Indonesia : 

Pendekatan SCP. Penelitian ini membahas mengenai konglemerasi yang terjadi 

dalam Industri Pers di daerah Indonesia khususnya pada media cetak. Dalam 

penelitian ini menggunakan konsep SCP untuk melihat persaingan yang terjadi 

pada Industri media yang semakin ketat karena banyaknya muncul media baru. 

Penelitian ini menjelaskan kareteristik konglemerasi dalam Industri Pers dan 

mengungkapkan bahwa satu Industri tidak hanya memiliki satu media tetapi 

banyak media. Penelitian ini juga menganalisis yang pertama adalah struktur 

media itu yang berfokus pada pers daerah dan didalam terdapat beberapa variabel 

yaitu pendatang baru (media baru), pesaing, dan juga pemasok (bahan/berita). 

Kedua penelitian ini membahas mengenai conduct yaitu mengenai periklanan, 

dsb. Ketiga penelitian ini membahas mengenai Kinerja pada pers (media) tersebut 

yang didalamnya terdapat variabel cara pekembangan media tersebut, hingga 

pemanfaatan teknologi sebagai salah satu penunjang media tersebut. Fenomena 

konglomerasi ini dinilai menyebabkan sumber infromasi yang bersifat 

homogenitas karena satu perusahaan memiliki banyaknya media. Perbedaan 

dengan penelitian yang akan dilakukan adalah perbedaan objek serta penelitian ini 



menggunakan pendekatan SCP untuk melihat konglomerasi dalam dunia pers 

dengan melihat perusahaan-perusahan yang memiliki banyak media sehingga 

menyebabkan terjadinya hegemoni informasi. 

 

2. Penelitian kedua yang revelan dengan penitian ini adalah penelitian yang 

dilakukan oleh Faridhian Anshari dan Narayana Mahendra Prasetya pada tahun 

2014 yang berjudul “Membaca Kompetisi Surat Kabar Olahraga di Indonesia 

dengan Pendekatan S-C-P”. Penelitin ini membahas mengenai persaingan antara 

media cetak harian olahraga yang semakin sengit sehingga pada setiap surat kabar 

memiliki ke-khasan tersendiri dalam menarik pembaca surat kabar tersebut. 

Penelitian mejadikan  harian TopSkor dan Bola sebagai objek penelitian. Berita 

olahraga merupakan berita yang dimintasi oleh pembaca sehingga berita olahraga 

dapat menjadi pemikat untuk menarik pengiklan maka dengan itu harian olahraga 

menjadi bisnis yang menjanjikan. Untuk memnafaatkan peluang bisnis tersebut 

haria olaharaga harus memiliki manajemen media yang baik sehingga hal yang 

dapat dilakukan adalah membedan perspektif struktur, perilaku, kinerja atau yang 

dikenal dengan SCP sebagai kacamata untuk melihat kondisi struktur persaingan 

dalam industri media massa sehingga harian olahraga dapat memaksimalkan 

peluang bisnis yang ada. Dalam penelitian ini salah satu haria olahraga 

memanfaatkan teknologi yaitu harian Bola sebagai strategi untuk bersaing dengan 

harian olahraga yang lain. 

  

3. Penelitian selanjutnya yang relevan dengan penelitian ini adalah Potret Indsutri 

Media Massa di Indonesia Dalam Kerangka Analisis Ekonomi Media tahun 2011 

oleh Aulia Dwi Nastiti dari departemen Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia, 

dalam penelitian ini menggambarkan bentuk persaingan dalam indsutri media 

massa yang meliputi media cetak, media elektronik dan media online. Penelitian 

ini menggunakan konsep  tiga kerangka analisis media market structure, market 

conduct dan market performance. Dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa di 

Indonesia memiliki 5 jenis media besar yaitu surat kabar, radio, televisi, perfilman 

dan online. Pada penelian ini industri online di Indonesa memiliki konsentrasi 



tinggi dimana jumlah sellers dan buyers cukup tinggi akan tetapi pasar online 

masih terfokus pada pemain tertentu aja. Pada penelitian ini memiliki persamaan 

dalam konsep yang ditinjau yaitu structure, conduct and performance, 

pebedaannya penetitian yang sekarang dilakukan hanya menganalisis mengenai 

industri media online lokal sedangkan penelitian terdahulu membahas mengenai 

industri media massa di Indonesia. 

4. Penelitian berikutnya yang relevan dengan dengan penelitian ini berjudul Analisis 

Structure, Conduct, and Perfomance Industri Media Cetak Surat Kabar Harian di 

Kota Baru oleh Faila Fitriani tahun 2017. Dalam penelitian ini menejlaskan 

bahwa kemunculan internet pada pers digital banyak mengubah industri media 

massa. Penelitian ini menggunakan pedekatan SCP untuk melihat persaingan dan 

juga melihat struktur pasar pada industri media cetak yaitu surat kabar di kota 

Pekanbaru. Hasil penelitian menujukkan bahwa struktur industri surat kabar di 

Kota Pekanbaru berada dalam persaingan tidak sempurna, dalam industri ini juga 

mengemukakana bahwa Pekanbaru berada pada golongan padat karya yang 

artinya industri membutuhkan lebih banyak tenaga kerja dibanding alat atau 

teknologi, tenaga kerja sebagai pengumpul informasi yang dibutuhkan dan 

kreativitas tenaga kerja dibutuhkan untuk produksi. Keuntungan industri bukan 

hanya berasal dari pengusaan pangsa pasar, kuntungan juga dapat berasal dari 

penekanan biaya-biaya seperti produksi seperti bahan baku, sewa/listrik dan gaji 

tenaga kerja di surat kabar harian di kota Pekanbaru. 

 

5. Penelitian selanjutnya yang relevan dengan penelitian ini berjudul “Analisis 

Struktur Pasar Industrial Pertelivisian di Indonesia dengan Menggunakan 

Pendekatan Industrial Organizational Model” oleh Drs. A. G. Sudibyo, M.Si 

pada tahun 201penelitian ini menganalisis struktur pasar industri pertelevisian di 

Indonesia dengan pendekatan Industrial Organizatonal Model dalam perspektif 

ekonomi media yaitu Market Sturcture, Market Conduct dan Market Perfomance. 

Penelian ini meggunakan pendekatan kualitatif. Pada penelitian ini 

mengungkapkan bahwa jumlah penjual pada industri pertelevisian di Indonesia 

nyatanya lebih banyak dibandingkan pembeli, yang pada akhirnya banyak stasiun 



televisi yang mengalami kerugian dan akhirnya berpindah kepemilikkan. Seperti 

LATV yang awalnya dibawah kepemilikan Lative Corporation yang akhirnya 

beralih kepemilikan dan sekarang menjadi Tv One. Tv one dan Metro Tv 

mejadikan berita sebagai program utamanya hal ini yang menjadi pembeda 

stasiun ini dengan stasiun lainnya. Stasiun-stasiun di Indonesia sendiri memiliki 

perbedaan dan karakter masing-masing yang menjadi pembeda stasiun satu dan 

yang lainnya. Berbagai kendala juga harus dihadapi oleh stasiun televisi seperti 

kendala pada regulasi-regulasi yang dihapadi ataupun masalah modal untuk 

menomang kegiatan pada stasiun televisi. Program pada pertelevisian juga 

berbeda-beda ada yang memproduksi sendiri konten program dan ada yang 

menggunakan materi program dari pihak ketiga. Integrasi yang dilakukan oleh 

stasiun televisi juga berbeda-beda dapat dilihat dari integrasi verikal dan 

horizontal bedanya adalah pada program yang di produksi dan kompetesinya satu 

dan yang lainnya. 

F. Kerangka Teori 

1. SCP (Stucture, Conduct, Perfomance) 

Dalam ekonomi media mengaplikasikan tiga kerangka analisis yaitu conduct, 

structure, dan performance. Pada tiga kerangka tersebut analisis terpusat pada 

penjelasan bagaimana sebuah perusahaan dalam industri media online menyusun 

strategi-strategi produk media online (conduct) guna merespon struktur pasar 

(structure), serta bagaimana kebijakan perusahaan menghadapi kondisi pasar 

sehingga berpengaruh pada kinerja perusahaan (performance). 

Analisis struktur, perilaku dan kinerja dikenal dengan istilah Sturcture-Conduct-

Perfomance (SCP) Paradigm. Paradigma SCP merupakan roadmap untuk 

mengidentifikasi faktor-faktor yang menentukan sifat persaingan atau kompetitif 

pasar, menganalisis perilaku perusahaan dan menilai kesuksesan industri dalam 

memperoleh keuntungan dari konsumen. Structure mengacu pada struktur pasar 

industri yang mengindentifikasikan tingkat persaingan pada industri. Conduct 

mengacu kepada praktek bisnis yang mengadopsi perusahaan dalam industri dalam 

rangka mengimplementasikan strategi kompetitif da menciptakan keunggulan 



kompetitif (competitive advantage). Keunggulan kompetitif adalah kemampuan 

perusahaan untuk mengungguli kompetitior dalam industri. Perfomance mengacu 

pada pengukuran yang dilakukan industri atau perusahaan industri dalam menentukan 

bahwa perusahaan atau industri tersebut telah mencapai target yang telah di tetapkan. 

( Rismayani & Pramudiana 2014). 

Wirth dan Bloch dalam Hoskins (2004) mengekemukakan bahwa terdapat 

tiga kerangka analisis yang menjelaskan berbagai sisi kerja  dalam bisnis media. 

Ketiga kerangka itu sekaligus menjadi indikator yang cukup relevan untuk menilai 

karakteristik industri media karena menjadikan informasi pokok terkait dengan 

keunikan operasi bisnis media massa. Ketiga kerangka analisi yang dimaksud 

meliputi struktur ekonomi, operasional perusahaan dan kinerja perusahaan atau lebih 

jelasnya Stucture, Conduct and Perfomance. Esensi dari pendekatan SCP pada 

analisis organisasi industri adalah adanya hipotesis yang mengatakan bahwa 

perfomance atau kinerja pasar (industri) dipengaruhi oleh operasionalisasi 

perusahaan, sedangkan operasional perusahaan sendiri dipengaruhi juga oleh 

berbagai variabel yang membentuk strukturnya. 

Penelitian ini hanya menggunakan beberapa elemen yang dapat mempengaruhi 

industri media online. Berikut beberapa  komponen elemen-elemen SCP yang 

mengatur dan mempengaruhi persaingan dalam Industri media online. 

a. Structure 

Struktur mempengaruhi perilaku dan kinerja didalam pasar, begitu 

juga sebaliknya, perilaku dan kinerja mempengaruhi struktur. (Pramudina 

& Rismayani : 2013). Dalam struktur terdapat market concertration, 

product differentattion, and barries to entry yang dapat mempengaruhi 

stuktur industri media online. 

1) Market concertration atau Konsentrasi Pasar adalah dimana 

ukuran pasar mempengaruhi konsentrasi pasar. Ukuran 

pasar yang luas akan memberikan peluang yang besar 

untuk perkembangan industri dan pesaingpun akan lebih 



banyak, begitupun sebaliknya ukuran pasar yang kecil akan 

memberikan peluang yang kecil dengan pesaing yang lebih 

sedikit. Hal ini membuat perusahaan harus dapat 

menentukan konsentrasi pasar dalam meningkatkan 

kemajuan perusahaan tersebut. 

2) Product Differetiation atau Diferensiasi Produk terjadi 

ketika sebuah perusahaan memiliki pesaing sehingga media 

harus memiliki ciri khas atau berbeda dengan media 

lainnya yang bertujuan pembaca dapat membedakan media 

satu dengan media lainnya. 

Pembedaan produk suatu media dengan media lain dapat 

terlihat melalui branding  yang dilakukan oleh masing-

masing media tersebut kepada masyarakat. 

3) Barries to Entry atau Hambatan Masuk adalah tantang 

untuk media yang baru untuk masuk kedalam pasar media 

online. Hambatan tersebut dapat berupa media pesaing 

memiliki kekuatan untuk menghambat perusahaan lainnya 

untuk masuk kedalam pasar, dampak dari perilaku media 

tersebut, dsb. 

4) Audience Share telah dikenal dalam industri media online 

dimana audience  dapat membagikan produk kepada 

audience  lainnya sehingga dapat membuat media tersebut 

lebih dikenal oleh masyarakat lainnya. (Nastiti, 2011:11) 

Audience sharing dapat menjadi salah satu faktor yang 

dapat me-branding media online karena audience dapat 

dengan mudah membagikan berita yang terdapat media 

online sehingga hal ini menjadi salah satu faktor yang dapat 

mempengaruhi peningkatan jumlah pembaca media online 

tersebut. 

b. Conduct 



Perilaku berarti apa yang perusahaan lakukan untuk bersaing satu 

yang lain, perilaku dalam media yang pada dasarnya sebagai strategi 

media tersebut dalam merespon struktur pasar. Terdapat beberapa 

komponen yang menjadi pertimbangan dalam analisis conduct. 

1) Promotion Strategies  

Promosi adalah suatu kegiatan komunikasi dari penjual dan 

pembeli yang berasal dari informasi yang tepat yang bertujuan 

untuk mengubah sikap dan tingkah laku pembeli, yang tadinya 

tidak mengenal menjadi mengenal sehingga menjadi pembeli dan 

tetap mengingat produk tersebut. Informasi yang tepat merupakan 

rujukan sebagi suatu keberhasilan komunikasi. (Laksana, 2008: 

133) 

Strategi Promosi dalam media online adalah strategi atau langkah-

langkah yang yang diambil oleh media online untuk melakukan 

kegiatan promosi dengan tujan masyarakat pengguna internet dapat 

lebih awam akan media online tersebut. 

2) Product Strategy  

Menurut Philip Kotler sebuah produk adalah sesuatu yang dapat   

ditawarkan kepasar untuk diperhatikan, dimiliki, dipakai, atau 

dikonsumsikan sehingga dapat memuaskan keinginan atau 

kebutuhan. (Suntoyo, 2012:69) 

Dalam kondisi persaingan akan sangat berbahaya jika produsen 

hanya mengandalkan produk tanpa ada usaha untuk 

mengembangkannya oleh karena itu perusahaan harus terus dapat 

menyempurnakan produk sehingga daya guna dan juga daya tarik 

lebih besar, strategi produk dalam hal ini adalah menetapkan cara 

serta penyediaan produk yang tepat bagi pasar dan dapat 

memuaskan konsumen sekaligus meningkatkan keuntungan 

perusahaan dalam jangka panjang. (Oentoro, 2012: 111) 

Sehingga dalam memasarkan produk produsen (media online) 

harus memperhatikan target konsumen yang ingin dituju. Produk 



dari media online harus dapat memuaskan berbagai macam 

keinginan pembaca produk tersebut dapat berupa berita hingga 

tampilan website. 

3) Advertising Strategy pada media online dengan menampilan 

sebuah situs web pada hasil pencarian search engine dengan cara 

berbayar. Iklan online juga bisa di gambarkan untuk menawarkan 

produk yang tujuannya tidak lain adalah untuk meraih keuntungan 

dari kegiatan penjual (Haryo, 1997) 

tidak dipungkuri seluruh media memerlukan pemasok sebagai 

tumpuan agar media tersebut dapat berjalan dalam industri ini, 

sehingga kebijkan iklan-iklan di media sangat diperhatikan mulai 

dari posisi kolom hingga cara penyajian iklan-iklan tersebut. 

ada beberapa jenis-jenis   iklan pada media online yaitu:  

a) Iklan Konvesional bentuk iklan ini terdiri dari iklan display 

(dipajang), iklan ini berisi kata-kata, gambar dan grafis. Bentuk 

iklan ini merupakan andalan pada media online ataupun media 

cetak. 

b)  Iklan Kontekstual adalah bentuk iklan dalam narasi atau teks. 

Teks iklan biasanya ditulis oleh pihak dari media itu sendiri 

dan nantinya disetujui oleh pihak sponsor 

c) Iklan Advertorial adalah bentuk iklan yang isi pada kontennya 

adalah hasil pencapaian dari produk yang ingin di iklankan 

d)  Iklan CPC (cost per click) biasanya layanan iklan ini 

disediakan oleh google adsense. 

e)  Iklan Offline walaupun pendapatan iklan offline dinilai tidak 

terlalu signifikan tetapi iklan offline dinilai tetap dapat 

menghasilkan pendapatan bagi media online bentuk iklan ini 

adalah ketika media online mengadakan sebuah event, produk 

iklan offline dapat menjadi sumber pendapatan. 

4) Reasearch and Devolopment atau Riset dan Pengembangan sangat 

diperlukan khusunya media online lokal yang masih terbilang 



sangat baru dibanding media-media yang telah berkembang 

sebelumnya sehingga riset sangat perlu diperlukan untuk 

menemukan suatu masalah ataupun pemecahan masalah yang 

nantinya dapat diaplikasikan untuk pengembangan media online 

tersebut. 

Selain itu pengembangan yang dilakukan dapat berupa 

pengembangan SDM yang dimiliki oleh perusahaan media online. 

Pengembangan tersebut dapat berupa training dan magang bagi 

para staff, periklanan dan redaksi, bimbingan dan manajemen,dsb. 

 

5) Co-Operative Strategy adalah strategi untuk mengembangkan 

sebuah media online besar dengan cara menumbuhkan anak-anak 

dari media besar tersebut. contoh www.tribunnewsjambi.com 

adalah media berjaringan dengan induk perusahaan adalah Tribun 

Network. Selain itu kemungkinan dalam menjalankan perusahaan, 

media online juga bekerja sama dengan perusahaan lainnya dalam 

hal perolehan iklan, keredaksian, peningkatan SDM, perodalam 

hingga bekerjasama dengan instalasi pemerintah. 

 

c. Perfomance 

  Dalam performa media terdapat beberapa komponen yang dapat 

mempengaruhi performa media online tersebut 

1) Efficiency dimana media online memiliki sebuah tujuan untuk 

menujukkan kinerja perusahaan dalam mengelola sumberdaya 

yang terbatas. Efisensi juga digunakan untuk melihat upaya media 

online dalam memaksimalkan kekayaan dan pendapatan, dengan 

cara mengerahkan segala sumberdaya yang ada untuk 

memaksimalkan output media online tersebut. Untuk 

memaksimalkan performa dan kinerja media maka bagian 

manajemen redaksi lah yang bertanggung jawab akan kinerja 

media tersebut. Manajemen redaksi adalah  sebagai mengurus, 

http://www.tribunnewsjambi.com/


pengendalian memimpin atau membimbing suatu perusahaan agar 

lebih terarah sesuai dengan standart P.O.A.C setelah perusahaan 

memikirkan standar tersebut, barulah suatu badan pada perusahaan 

media online yang membuat atau menulis berita dan 

mempertimbangkan berita yang akan dimuat didalam media 

online. (Handoko, 1999 : 3) 

2) Technological Progress berhubungan dengan penggunaan 

teknologi informasi berjalan sinergis, dan semakin berkembang 

media tersebut semakin intensif aplikasi teknologinya (Yusuf, 

2008) 

Media online tentu meggunakan teknologi canggih sebagai sarana 

industri. Hal yang perlu diperhatikan pada media online jambi 

adalah bagaimana mereka mengembangkan media online tersebut 

dengan menambahkan berbagai macam program baru seperti 

penggunaan video dalam berita yang dimuat, ataupun penggunaan 

social media, dsb. 

3) Audience Acsess dalam konteks ini adalah kemampuan media 

online untuk dapat menjangkau audience. Perusahaan membangun 

fasilitas-fasilitas yang bertujuan memudahkan khalayak untuk 

mengaksesnya. Hal akan berdampak pada meningkatnya jumlah 

pembaca yang otomatis berpengaruh pada jumlah iklan yang juga 

meningkat, sehingga hal ini  menjadi salah satu komponen penting 

dalam performa media online. Audience Acsess membuat pembaca 

dapat menggunakan link untuk membagikan atau menawarkan 

pengguna yang lain dalam membaca berita pada media online yang 

bentuknya dapat berupa share di media sosial. Media Online yang 

memiliki media sosial seperti twitter, facebook, instagram dapat 

menjadikan media tersebut sarana periklanan atau sekedar sekilas 

info kepada pembaca. 

 

2. Industri Media Online Lokal 



 Media merupakan  sebuah industri yang berubah dan berkembang yang 

menciptakan lapangan kerja, barang dan jasa serta menghidupkan indsutri lainnya yang 

terkait. Media juga merupakan industri tersendiri yang memiliki peraturan serta norma-

norma yang menghubungkan institusi sosial lainnya. Di lain pihak, institusi media diatur 

oleh masyarakat. (McQuail, 2011:3) . Media terdiri dari 3 macam yaitu media cetak, 

media elektronik dan media online. 

 Dalam buku jurnalistik online oleh Romli mengatakan bahwa media online adalah 

media generasi ketiga setelah media cetak seperti koran, tabloid, dsb- dan media 

elektronik yaitu radio, televisi. Media online merupakan produk jurnalistik online yang 

melakukan pelaporan fakta atau peristiwa yang diproduksi dan distribusikan melalui 

internet atau online. Dalam komunikasi massa, media online merupakan objek kasian 

baru melalui teori “new media” yang mengacu pada permintaan akses kapan saja, dimana 

saja, pada setiap perangkat digital serta umpan balik pengguna interaktif, partisipasi 

kreatif, dan pembentukan komunitas sekitar konten media, juga aspek generasi “real 

time”. (Romli, 2012:30). 

 Perkembangan teknologi komunikasi yang cepat membuat media harus 

memposisikan dirinya untuk survive. Internet mengalami perkembangan cepat seiring 

perkembangan teknologi informasi. Inovasi dan kreativitas tidak lagi berada di tangan 

sekelompok profesional yang digaji oleh korporat media, namun terbuka oleh siapapun 

dan dimanapun, secara sukarela. (Siregar, 2010:130) 

 Pemanfaatan teknologi membuat media beralih online karena audience media 

online memiliki tingkat perumbuhan yang cukup signifikan. Industri media online dinilai 

paling potensial dibanding media lainnya hal ini dipicu dengan luasnya jaringan internet 

dengan berbagai kemudahan akses yang ditawarkan perangkat mobile, hal ini berdampak 

pada media lokal yang beralih ke online bukan hanya satu media tetapi banyak media 

khususnya surat kabar sehingga terbentuklah  Industri media online lokal.  

  

G. Metode Penelitian 

1. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif  deskriptif untuk mengetahui 

secara mendalam dan menggambarkan industri media online pada daerah Jambi. 



Dalam buku metode kualitatif, menurut Bodgan dan Taylor metedologi kualitatif 

digunakan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa 

kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang perilakunya diamati. (J. 

Moleong, 2014:4) 

Kualitatif juga merupakan kegiatan pengamatan dengan pendekatan 

naturalistik, demi menemukan fenomenan yang nanti akan diteliti. Kualitatif 

bertujuan mendapatkan data yang bersifat mendalam dengan latar belakang yang 

alamiah untuk mendapatkan data yang senatural dan juga seakurat mungkin. 

Penelitian dengan kualitatif melatih peneliti untuk membangun pandangan yang 

lebih rinci dan teliti. Dengan membangun  sebuah pandangan dari subjek dengan 

gambaran holistik yang rumit. Penelitian kualitatif sebagai metode untuk 

memahami fenomena yang dialami dari subjek penelitian. Seperti perilaku, 

persepsi, meotivasi, tindakan, dll. Dengan deskripsi dalam bentuk kata-kata dan 

bahasa pada suatu konteks alamiah. (J. Moleong, 2014:6) 

2. Waktu dan Lokasi Penelitian 

Objek yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Media lokal yang 

berlokasi di daerah Jambi, mengenai industri media online tersebut. Rancangan 

penelitian ini diawali dari banyak bermunculan media online lokal terutama pada 

daerah Jambi, kemudian peneliti akan menghubungi salah satu karyawan 

terutama pada divisi redaksi ataupun marketing yang nantinya akan dilakukan 

sesi wawancara terkait media online tersebut, kemudian mengumpulkan data-data 

yang merujuk pada konsep-konsep yang telah tertulis pada penelitian. Lokasi 

penelitian akan dilakukan di daerah Kota Jambi. Waktu penelitian dilakukan dari 

November 2018 – Februari 2019 

3. Teknik Pengumpulan Data 

a. Wawancara 

Secara sederhana wawancara dapat didefenisikan sebagai 

percakapan dengan tujuan tertenttu. Percakapan itu dilakukan oleh dua 

pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanaan dan 

terwawancara (interviewer) yang mengajukan jawaban atas pertanyaan itu.  

Berger dalam Narendra (2008) mendefinisikan wawancara sebagai 



percakapan antara peneliti (seseorang yang ingin memperoleh infomasi 

tentang subjek penelitian) dan seorang informan (seseorang yang 

diasumsikan memiliki informasi atau ketertarikan dengan subjek atau 

suatu hal tertentu dalam penelitian). Wawancara dilakukan dengan tiga 

penanggung jawab perusahaan atau general manager dari tiap media 

online yaitu kajanglako.com, jambi-independent.co.id, dan 

metrojambi.com dikarenakan pihak tersebut mengetahui setiap 

perkembangan pada media online yang telah dilakukan oleh perusahaan. 

b. Studi Pustaka 

Pengumpulan data menggunakan teknik ini dilakukan dengan 

mengumpulan berbagai materi yang berkaitan atau berhubungan dengan 

penelitian yang bersumber dari berbagai buku serta jurnal-jurnal ilmiah. 

Studi pustaka bertujuan untuk memperkuat materi pembahasan penelitian 

dan sebagai sumber referensi untuk hasil data-data untuk mendukung 

penelitian ini, khususnya yang berkaitan dengan media online, media 

online lokal, manajemen media, dsb. 

4. Teknik Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan semenjak sebelum 

memasuki lapangan, selama dilapangan, dan setelah di lapangan. Dalam hal ini 

analisis telah dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah penelitian. 

Sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil 

penelitian, namum dalam penelitian kualitatif analisis data lebih difokuskan 

selama proses dilapangan bersamaan dengan pengumpulan data. (Sugiono, 

2008:26) 

Ada tiga hal dalam teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, 

dan penarikan kesimpulan: 

a. Reduksi Data 

Mereduksi data berarti merangkum memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya. 

Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan 

gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk 



melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencari bila diperlukan. 

(Sugiono, 2008:27) 

b. Penyajian Data 

Setelah data direduksi kemudian data akan didisplay atau 

disajikan. Penyajian data ini dapat dilakukan melalui table, grafik dan 

lain-lainnya sehingga data tersebut akan lebih teorganisir dan mudah 

dipahami dalam peneltian kualitatif. 

c. Penarikan Kesimpulan 

Hal terakhir dalam penelitian kualitatif yaitu penarikan 

kesimpulan. Menurut Miles dan Huberman kesimpulan awal yang 

didapatkan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak 

ditemukan bukti-bukti yang kuat yang dapat mendukung ada tahap 

pengumpulan data berikutnya, tetapi apabila kesimpulan yang 

dikemukakan pada tahap awal diduk oleh bukti-bukti yang valid dan 

konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulan data, maka 

kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. 

(Miles dan Huberman 2008:29) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


