
BAB IV 

PEMBAHASAN 

 Pada bab ini peneliti akan membahas menganalisis lebih mendalam mengenai hasil dari 

data yang telah di sajikan pada bab sebelumnya. Peneliti akan fokus dalam membahas analisis 

konsep SCP (Stucture, Conduct, and Perfomance) dan Industri media online pada daerah Jambi. 

Menurut Albarran (2002) ekonomi media didefinisikan sebagai suatu kajian yang 

mengkhususkan dirinya pada bagaimana indsutri media mengeloala sumber-sumber daya yang 

terbatas guna memproduksi konten yang didistribusikan di antara masyarakat konsumen sesuai 

dengan pemenuhan keinginan dan kebutuhan mereka. 

 Kerangka pertama pada SCP yaitu stucture atau struktur pada penelitian ini stuktur 

memiliki empat komponen yang terdiri dari Market Concertration (Konsentrasi Pasar), Product 

Differetiation (Diferensiasi Produk), Barries to Entry (Hambatan Masuk), dan Audience Share. 

Struktur dapat mempengaruhi perilaku dan kinerja, begitu pula sebaliknya perilaku dan kinerja 

dapat mempengaruhi struktur. Kerangka kedua yaitu Conduct atau perilaku pada penelitian ini 

perilaku terdiri dari lima komponen yaitu Promotion Strategies (Strategi Promosi), Product 

Strategy (Strategi Produk), Advertising Strategy (Strategi Iklan), dan Co-Operative Strategy 

(Strategi Kerjasama). Kerangka terakhir yaitu Perfomance atau perilaku pada penelitian ini 

terdiri dari tiga komponen yaitu Efficiency (Efesiensi), Technological Progress (Proses 

Teknologi), dan Audience Acsess (Akses Pembaca). 

 Pada penelitian ini juga akan membahas perkembangan industri media online lokal. 

Dimana pada saat ini perkembangan teknologi memaksa media untuk dapat memposisikan 

dirinya untuk mengikuti perkembangan tersebut. Hal ini memacu media dapat diakses secara 

online dengan adanya perkembangan internet. Seiring berjalannya waktu media online semakin 

bertambah sehingga saat ini merambah kesetiap provinsi di Indonesia sehingga tiap provinsi 

memiliki media online masing-masing guna memberikan informasi terkait dengan daerahnya. 

Semakin bertambahnya media online semakin tinggi pula tingkat persaingan pada media online. 



A.  Structure 

1. Gambaran Umum dari Structure 

Stuktur mengacu pada kondisi dimana sebuah industri dipengaruhi oleh struktur 

pasar. Stuktur digunakan untuk melihat keadaan sebuah persaingan industri melalui  

empat komponen yang diterapkan oleh masing-masing perusahaan yaitu market 

concertartion, product differentiation, barries to entry dan audience share. Keempat 

komponen ini adalah faktor yang dapat mempengaruhi kondisi industri pasar media 

online pada daerah Jambi. Stutur pasar dapat mempengaruhi perilaku perus ahaan dimana 

nanti perilaku perusahaan akan pula mempengaruhi kinerja   perusahaan untuk dapat 

bersaing dengan perusahaan lainnya. Analisis Stuktur merupakan penilaian terhadap 

industri media online untuk mengidentifikasi kondisi pasar pada daerah Jambi. 

Komponen pertama pada structure yaitu Market Concentration atau Konsentrasi 

Pasar dimana perusahaan akan memiliki kriteria pembaca yang dijadikan sebagai target 

audience. Ukuran pasar yang luas akan memberikan peluang besar bagi perkembangan 

sebuah industri dan pesaing akan lebih banyak. Menentukan target pembaca dapat 

membuat perusahaan fokus kepada konten yang ingin di berikan kepada target, yang 

nantinya akan berpengaruh terhadap perilaku media online dalam menentukan strategi 

yang akan dibuat. Media online umumnya memiliki target pembaca yang bersifat general 

karena berita-berita yang di publikasikan pun adalah berita umum yang dapat dibaca oleh 

semua khalayak. Media online di Jambi seperti Kajanglako.com, Metrojambi.com dan 

Jambiindepenedent.co.id merupakan tiga media yang berbeda dengan target pembaca 

yang juga umum. Laki-laki masih mendominasi pembaca ketiga media online ini karena 

rubrik-rubrik yang terdapat di ketiga media online ini lebih condong kepada karakter 

pembaca laki-laki seperti rubrik olahraga yang sengaja ditujukan untuk pembaca laki-laki 

di dua media online yaitu Jambiindependent.co.id dan Metrojambi.com. Walapun begitu 

media online ini masih berupaya untuk mejangkau seluruh kalangan pembaca, seperti 

media online Metrojambi.com yang sengaja membuat rubrik Gaya yang ditujukan untuk 

pembaca perempuan. Terdapat dua media online yang mengupayakan untuk menjangkau 

pembaca yang tertari pada sastra dan sejarah yaitu media online Meterojambi.com dan 

Kajanglako.com upaya tersebut dengan membuat rubrik bagi pencinta sastra dan sejarah. 



Komponen kedua pada structure yaitu Product Differentiation atau Diferensiasi 

Produk dimana setiap media online memiliki ciri khas masing-masing sebagai pebeda 

antar media online satu dengan media online lainnya. Media online biasanya memiliki 

karakter yang dapat menjadi ciri khas media tersebut seperti media online 

Kajanglako.com yang mengangkat karakter media budaya dan sejarah. Media online 

kajanglako.com memiliki fokus media online yang menyajikan berita daerah Jambi 

diantaranya budaya dan sejarah daerah Jambi seperti adanya rubrik bernama Telurus 

dimana rubrik ini berisi sejarah daerah Jambi yang ditulis khusus oleh antropolog yang 

sedang bermukin di Belanda bernama Frieda Amran. Rubrik ini terbit setiap seminggu 

sekali di media online Kajanglako.com. 

Media online Jambiindependent.co.id adalah salah satu media online yang berada 

di naungan Jawa Pos salah satu perusahaan media terbesar di Indonesia, dan media online 

Jambiindependent.co.id menjadi salah satu anak perusahaan dari Jawa Pos. Hal tersebut 

membuat media online Jambiindependent.co.id memiliki rubrik khas yang biasanya 

dimiliki oleh anak perusahaan Jawa Pos yaitu rubrik Disway dimana rubrik tersebut 

memuat tulisan salah satu mantan Menteri BUMN sekaligus pemilik perusahaan Jawa 

Pos yaitu Dahlan Iskan. Tulisan Dahlan Iskan hanya dimiliki oleh anak perusahaan Jawa 

Pos dan Jambiindependent.co.id menjadi satu-satunya media online di daerah Jambi yang 

memuat tulisan ini. 

Bukan hanya konten yang dapat membedakan media online satu dan lainnya akan 

tetapi tampilan pada website juga dapat menjadi ciri khas media online tersebut. Dari 

kebanyakan media online di daerah Jambi yang memiliki tampilan website khas berwarna 

biru media online Metrojambi.com memilih warna merah pada untuk tampilan 

websitenya. Selain itu media online Metrojambi.com juga menjadi satu-satunya media 

yang memiliki aggregator dibandingkan kedua media online lainnya. Aggregator adalah 

umpan balik pembaca, dimana bisa media akan mendapat pembaca melalui media online 

lainnya. 

Hal-hal tersebut adalah bentuk dari ciri khas masing-masing media. Tiap media 

online tentunya bukan hanya mengandalkan berita untuk mendapatkan pembaca pada 

websitenya tetapi juga konten, tulisan artikel dan tanpilan website media online itu 

sendiri. 



Komponen ketiga pada stucture adalah Barries To Entry pada penelitian kali ini 

tidak ditemukan data relevan mengenai keadaan perusahaan yang sulit untuk memasuki 

pasar industri media online lokal di Jambi, dikarenakan persaing pada media online lokal 

Jambi yang aktif hanya beberapa saja. 

Komponen keempat stucture yaitu Audience Share dimana peningkatan jumlah 

sharing berita dapat membuat pembaca sebuah media online juga kut meningkat 

sehingga hal ini dapat membuat pembaca media online ikut meningkat sehingga hal ini 

dapat menggambarkan tingkat kondisi pasar yang semakin ramai. Media sosial adalah 

salah satu platform yang berpengaruh untuk mendapatkan pembaca website media online 

termasuk media online pada daerah Jambi. Tiga media online di Jambi menggunakan 

media sosial facebook untuk menyebarluaskan berita yang ada di website. Facebook 

dianggap menjadi salah satu media sosial yang berpengaruh untuk mendapatkan pembaca 

di media online karena pengikut di akun media sosial facebook terbilang cukup banyak 

dan juga pengguna facebook yang aktif sehingga media sosial facebook termasuk media 

sosial yang efektif dalam penyebarluasan berita. Selain itu media sosial yang biasanya 

juga dipakai untuk penyebarluasan berita oleh perusahaan media online antara lain yaitu 

instagram, twitter dan google plus.   

Pada industri media online daerah Jambi keempat komponen yang mempengaruhi 

structure industri yaitu market concentration, product differentiation, barriers to entry, 

dan audience sharing. Sedangkan pada penelitian terdahulu yaitu “Analisis Industri Pers 

Daerah Di Indonesia : Pendekatan SCP” oleh Iwan Awaluddin Yusuf tahun 2008 

structure dipengaruhi oleh pendatang baru, pemasok, pesaing, dan pembeli. Disini 

dijelaskan bahwa struktur media pers daerah semakin bervariasi seperti kemunculan 

tabloid, televisi dsb, dengan adanya pendatang baru maka pesaingpun akan terus 

bertambah sehingga hambatan pada perusahaan juga makin dapat terus dapat bertambah 

seiring dengan munculnya pesaing-pesaing baru. Penelitian ini berbeda dengan penelitian 

yang dibahas oleh peneliti karena di penelitian ini tidak banyak membahas mengenai 

media online dikarenakan pada tahun tersebut media cetak dan media elektronik adalah 

media yang popular pada saat itu.  

Pada zaman sekarang media online adalah media yang sangat sering digunakan 

oleh masyarakat sehingga media online terus bermunculan hingga masuk pada setiap 



daerah di Indonesia termasuk Jambi. Dengan bermunculan media online yang semakin 

banyak akhirnya membentuk sebuah industri media online.  Salah satu perbedaaan yang 

mencolok antara penelitian ini dan penelitian terdahulu bahwa keadaan media cetak dan 

media elektronik daerah hanya mendapatkan pembaca yang berdomisili di daerah media 

lokal tersebut, berbeda dengan media online daerah/lokal yang dapat menjangkau 

pembaca dari seluruh daerah karena akses yang mudah dan penyebaran berita dapat lebih 

efektif.  

Pada penelitian berikutnya yang membahas mengenai structure pada industri 

media yaitu “Analisis Stuktur Pasar Indsutrial Pertelevisian Di Indonesia Dengan 

Menggunakan Pendekatan Industrial Organization Model” oleh Sudibyo Pada penelitian 

ini struktur pasar industri pertelevisian dipengaruhi oleh jumlah penjual dan pembeli, 

diferensiasi produk, halangan untuk masuk, struktur biaya, dan integrasi. Penelitian ini 

menjelaskan perkembangan industri pertelevisian atau kemunculan stasiun pertelevisian 

di Indonesia. Pada industri media mentukan konten adalah hal yang sangat penting agar 

perusahaan dapat menarik penonton dan juga pengiklan, karena salah satu pemasok 

utama keuangan perusahaan pertelevisian adalah pengiklan. Rating yang tinggi juga 

menjadi salah satu faktor pengiklan beriklan pada sebuah perusahaan televisi. Pada 

penelitian ini juga terlihat bahwa satu perusahaan televisi di Indonesia dapat memiliki 2-3 

stasiun televisi seperti perusahaan Trans Media dan MNC Grup. Melalui penelitian ini 

dan penelitian yang dibahas oleh peneliti dapat terlihat bahwa konten sangat berpengaruh 

pada media online maupun media elektronik televisi. Keduanya menguatkan diri 

perusahaan pada konten untuk mendapatkan audience yang terus nantinya akan dapat 

menarik pengiklan, dikarenakan audience dapat mengakses media tanpa harus 

mengeluarkan biaya sehingga pemasok utama pada perusahaan adalah pengiklan. 

Penelitian ini dan penelitian yang dibahas oleh peneliti memperlihatkan bahwa afiliasi 

seperti satu perusahaan memiliki lebih dari satu media adalah suatu hal yang awam dan 

biasa didalam sebuah industri media. Kerjasama ini dilakukan antar perusahaan dengan 

tujuan untuk memperluas jaringan informasi serta memperkuat perusahaan untuk dapat 

bersaing dengan perusahaan lainnya. Akan tetapi perbedaan pada penelitian ini cost atau 

biaya pada perusahaan media televisi lebih besar daripada perusahaan media online, 



karena kebutuhan produksi konten yang memerlukan lebih banyak sdm dan teknologi 

yang lebih canggih dibandingkan media online. 

B. Conduct 

1. Gambaran Umum Aktivitas Dalam Conduct 

Menurut Ferguson dan Ferguson (1994, dalam Wirth dan Bloch, 1995) istilah 

conduct merujuk pada perilaku perusahaan dalam menyusun strategi produk dan iklan, 

menentukan harga (baik secara independen ataupun berdasarkan kesepakatan), riset dan 

inovasi. (Yusuf:2008) 

 Pada dasarnya conduct adalah strategi-strategi perusahaan dalam merespon 

struktur pasar. Pada kali ini conduct atau perilaku perusahaan media online merujuk pada 

strategi promosi, strategi produk, strategi periklanan, dan strategi kerjasama yang 

dilakukan dengan perusahaan lainnya. 

Berkaitan dengan strategi promosi media online, kegiatan yang dilakukan oleh 

perusahaan media online lokal di Jambi adalah dengan mengadakan bentuk kegiatan yang 

bersifat literasi, diskusi ataupun sosialisasi kepada masyarakat. Masyarakat yang paling 

sering menjadi target kegiatan promosi media online lokal di Jambi kebayakan adalah 

mahasiswa. Seperti yang dilakukan oleh media online Kajanglalako.com dan 

Mterojambi.com melakukan literasi dan acara diskusi untuk mahasiswa di daerah Jambi, 

selain untuk ajang promosi media online acara tersebut juga dapat mengedukasi 

mahasiswa yang datang ke acara tersebut. Kegiatan promosi yang dilakukan oleh media 

online Jambi lainnya adalah dengan menjadi media partner untuk event yang diadakan. 

Ketiga media online di Jambi yaitu Kajanglako.com, Metrojambi.com dan 

Jambiindependent.co.id kerap menjadi media partner untuk event yang ada di Jambi. 

Kerjasama ini biasanya bersifat mutualisme dimana event tersebut akan diliput dan di 

publish di media online, sebaliknya media online yang menjadi media partner akan di 

promosikan di acara yang diadakan tersebut. Menjadi media partner menjadi hal yang 

umum dilakukan oleh perusahaan media online di Jambi untuk mempromosikan media 

onlinenya kepada masyarakat. 



Produk adalah hal yang paling penting untuk diperhatikan oleh setiap perusahaan. 

Kepuasaan konsumen terhadap suatu produk menjadi suatu nilai yang  penting bagi setiap 

perusahaan. Upaya yang dilakukan oleh setiap perusahaan media online dapat berbeda-

beda dalam meningkatkan kualitas produk dan memperbaiki produk yang nanti akan 

dibagikan pada konsumen. Media online memiliki konten ataupun berita sebagai produk 

perusahaan. Setiap media online lokal daerah Jambi berupaya untuk menyajikan 

pemberitaan terbaru untuk para pembaca. Media online lokal di Jambi setidaknya setiap 

hari harus membagikan lebih dari 10 berita agar informasi yang diberikan kepada 

masyarakat selalu merupakan berita terbaru. Selain selalu memperbaharui berita salah 

satu bentuk dedikasi produk media online kepada pembaca adalah dengan menyediakan 

rubrik yang membahas mengenai informasi terkait hobi pembaca. Rubrik Kisah rubrik 

yang terdapat di Metrojambi.com dan Rubrik Telusur dimana rubrik tersebut ditujukkan 

kepada pembaca yang ingin mengetahui sejarah di daerah Jambi. Terdapat rubrik lainnya 

yang sengaja dibuat untuk menarik pembaca seperti Rubrik Olahraga yang ada di 

Jambiindependent.co.id untuk para pecinta olahraga, Rubrik Gaya yang membahas 

mengenai trend busana masa kini yang ada di Metrojambi.com, Rubrik Oase bagi pecinta 

sastra yang ada di Kajanglako.com, dan sebagainya. Hal ini merupakan bentuk dari 

strategi yang dilakukan media online untuk menyediakan produk yang diminati serta 

untuk menjangkau kalangan tertentu masyarakat. 

Sebagai suatu perusahaan tentunya media online memerlukan pemasokan 

financial untuk bertahan di sebuah industri. Iklan dapat menjadi penopang hidupnya 

perusahaan media online. Maka dengan itu perusahaan membutuhkan pengiklan untuk 

beriklan di media online milik perusa haan.  

Terdapat berbagai jenis bentuk iklan yang ada di media online lokal Jambi, yaitu 

iklan konvesional, iklan kontekstual, dan iklan CPC (cost per click). Jenis yang pertama 

yaitu iklan konvesional ataua iklan display yang berisi kata-kata, gambar dan grafis, iklan 

ini biasanya disajikan dalam bentuk banner. Jenis yang kedua adalah iklan kontekstual 

yaitu iklan dalam bentuk narasi atau teks yang nantinya akan di publish di media online 

sebagai sebuah informasi. Jenis ketiga yaitu iklan CPC (cost per click) yaitu layanan 



iklan yang disediakan oleh google adsense yang biasanya terdapat di hampir setiap media 

online.  

Dalam mendapatkan pengiklan media online lokal di Jambi   harus berupaya 

menyusun strategi ataupun membangun hubungan yang baik kepada calon pengiklan. 

Salah satu yang menjadi pemasok pengiklan terbesar di media online lokal Jambi adalah 

instasi pemerintah ataupun calon legislatif yang mencalonkan diri di daerah Jambi. Pada 

tiga media online di Jambi yaitu Kajanglako.com, Jambiindependent.co.id dan 

Metrojambi.com informasi mengenai instasi pemerintah ataupun kegiatan-kegiatan yang 

diadakan oleh pemerintah akan dikemas menjadi bentuk iklan kontekstual yang 

berbentuk informasi dan nantinya akan dipubilkasikan dan dimasukan di sebuah rubrik 

bernama Rubrik Seremoni (Ceremony). Selain itu terdapat iklan berbentuk banner atau 

iklan konvesional biasanya yang mejadi pengiklan adalah para calon legislatif dan juga 

perusahaan-perusahaan yang bekerjasama dengan media online. Pemasok media online 

lainnya yaitu adalah iklan dari google adsense di     mana iklan ini secara otomatis akan 

ada di website media online, iklan  yang disajikanpun dapat berbeda di setiap media 

online. 

Pengembangan media online dapat berangkat dari hasil riset yang telah dilakukan 

oleh perusahaan. Kegiatan riset dilakukan untuk menemukan suatu masalah ataupun 

pemecahan masalah yang nantinya dapat diaplikasikan untuk pengembangan media 

online tersebut. Hasil dari riset juga dapat membuat sebuah inovasi baru bagi setiap 

perusahaan media online. Media online di Jambi seperti Kajanglako.com, 

Jambiindependent.co.id dan Metrojambi.com melakukan riset karena ingin mengetahui 

karakteristik pembaca yang ada di website. Riset yang dilakukan ketiga media online 

yang ada di Jambi ini berangkat dari rasa ingin tahu apa yang disukai dan tidak disukai 

oleh pembaca selain itu riset juga dilakukan jika terdapat adanya penurunan intesitas 

pembaca sehingga perlu adanya perbaikan yang harus dilakukan oleh perusahaan.  

Perkembangan media online juga dapat dilakukan dengan kerjasama dengan 

perusahaan ataupun instasi lainnya. Salah satu media online di Jambi yaitu 

Jambiindependent.co.id beraviliasi dengan perusahaan Jawa Pos yang merupakan salah 

satu perusahaan media terbesar di Indonesia. Kerjasama ini menimbulkan dampak yang 



baik bagi perusahaan karena perusahaan Jambiindependent.co.id bisa mendapat informasi 

berita-berita nasional yang tidak dapat di jangkau oleh perusahaan 

Jambiindependent.co.id. Sama halnya dengan perusahaan Metrojambi.com yang 

melakukan kerjasama dengan instasi pemerintah yaitu Antara untuk mendapat berita-

berita Nasional yang tidak dapat dijangkau oleh perusahan media online 

Metrojambi.com. Karena adanya kerjasama ini perusahaan dapat terus memberikan 

informasi mengenai berita terbaru kepada pembaca website di media online masing-

masing walaupun berita tersebut tidak dapat dijangkau oleh pihak wartawan perusahaan. 

Perilaku industri media online dipengaruhi oeh struktur pasar yang nantinya 

perilaku perusahaan dapat mempengaruhi performa pada sebuah perusahaan. Strategi-

strategi perusahaan berkaitan dengan perilaku perusahaan seperti strategi promosi, 

strategi produk, strategi periklanan dan strategi kerjasama dengan perusahaan lainnya. 

Sosialisasi ataupun pengadaan acara literasi merupakan bentuk strategi promosi yang 

dilakukan oleh media online daerah Jambi untuk me-branding perusahaan. Kegiatan 

literasi selain untuk memperkenalkan perusahaan juga dapat mengedukasi masyarakat 

daerah Jambi. Berita dan informasi yang dibagikan di media online merupakan produk 

dari perusahaan, maka dengan itu kecepatan berita, kemenarikan sebuah informasi 

merupakan hal yang perlu diperhatikan oleh perusahaan. Upaya yang dilakukan oleh 

perusahaan media online di Jambi untuk menarik pembaca adalah dengan memberikan 

berita yang up-to-date serta membuat rubrik yang sesuai ketertarikan konsumen seperti 

rubrik Sastra bagi para pecinta sastra. Strategi periklanan juga sangat dibutuhkan oleh 

perusahaan media online karena pengiklan menjadi salah satu pemasok keuangan 

perusahaan media online, maka dengan itu salah satu strategi media online pada daerah 

Jambi untuk mendapatkan pengiklan adalah membangun hubungan yang baik dan 

menawarkan jasa perusahaan kepada calon pengiklan. Iklan yang sering tampil di media 

online daerah Jambi berupa tulisan, banner serta dari google adsense. Komponen conduct 

terakhir yaitu strategi kerjasama yang dilakukan dengan perusahaan ataupun media lain. 

Kerjasama tersebut dapat berupa berafiliasi dengan media lainnya, seperti salah satu 

media online Jambi yang berafiliasi dengan peursahaan media terbesar di Indonesia yaitu 

Jawa Pos yaitu jambi-independent.co.id. Media online lokal dapat menjangkau berita 

yang bersifat nasional dengan bentuk kerjasama ini. 



Pada industri media, perbedaan paling mencolok antara media online dan media 

cetak adalah harga jual. Harga jual kerap menjadi salah satu pertimbangan dalam 

menyusun strategi yang dilakukan oleh perusahaan media cetak, seperti yang dibahas 

pada penelitian yang berjudul “Membaca Kompetisi Surat Kabar Olahraga Di Indonesia 

Dengan Pendekatan S-C-P” pada tahun 2014 oleh Narayana Mahendra Prastya. Pada 

penelitian ini dijelaskan harga jual pada surat kabar olahraga menjadi salah satu strategi 

media cetak tersebut. Strategi yang dilakukan adalah dengan menetapkan harga jual 

produk jika adanya potensi kenaikan permintaan dan hal itu dilakukan oleh perusahaan 

Harian BOLA. Harga jual produk juga di bahas di penelitian selanjutnya yaitu “Analisis 

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

Pekanbaru” yang mejelaskan bahwa penentuan harga jual pada surat kabar juga 

ditentukan dengan perhitungan Capital to Labour Ratio dimana nanti total produksi 

mulai dari biaya modal, biaya tenaga kerja akan mempengaruhi harga jual produk. 

Berbeda dengan media online yang tidak perlu menerapkan harga jual pada produk yang 

diberikan pada pembaca, perusahaan media cetak harus memikirkan startegi dalam 

memasarkan produk agar dapat sesuai dengan keinginan konsumen tetapi juga dapat 

menuntungkan perusahaan. 

2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Conduct Media Online Jambi 

a. Faktor Pendukung 

1) Berafiliasi atau Kerjasama Antar Media Online 

Kerjasama antar media online menjadi faktor pendukung aktivitas 

untuk media online. Media online lokal dapat kesulitan 

mendapatkan berita yang sifatnya adalah nasional ataupun 

internasional maka dengan hal itu bekerjasama dengan media 

lainnya untuk mendapatkan infromasi terkait berita nasional 

ataupun internasional adalah salah satu faktor yang dapat 

mendukung kemajuan perusahaan agar aktif memberitakan 

infromasi terkini kepada masyarakat. 

2) Pengiklan di Media Online 



Pengiklan menjadi faktor pendukung aktivitas media agar dapat 

terus berjalan. Pemasok iklan memberikan peluang kepada 

perusahaan-perusahaan media online yang tergolong masih kecil 

untuk bertahan pada industri media online lokal. 

3) Riset 

Riset juga menjadi faktor pendukung media online untuk 

mengetahui masalah ataupun hal-hal yang harus dikembangkan di 

perusahaan. Maka dengan itu walaupun riset yang dilakukan hanya 

satu ataupun dua riset akan tetapi riset tersebut dapat membawa 

dampak yang besar pada perusahaan media online untuk 

mengembangkan perusahaannya. 

b. Faktor Penghambat 

1) Banyak Muncul Media Online Baru 

Munculnya media online baru dapat membawa dampak kepada 

media online yang telah dulu berjalan. Dengan adanya pesaing 

baru maka akan menambah persaingan perusahaan dalam 

mendapatkan pembaca dan pengiklan. Akan hal itu perusahaan 

media online harus berupaya untuk terus meningkatkan kualitas 

perusahaan mulai dari website hingga sdm yang tersedia agar dapat 

terus bertahan pada industri media online lokal. 

C. Perfomance 

1. Gambaran Umum Aktifitas Dalam Perfomance 

Dalam Perfomance terdapat beberapa kriteria yang dapat digunakan untuk 

menilai kinerja ekonomi industri media, antara lain : keuntungan perusahaan ; alokasi dan 

efisiensi produksi (dalam hal ini bagaimana caranya agar perusahaan tidak mengeluarkan 

sumber daya dengan percuma, dan bagaimana perusahaan dapat menghasilkan produk 

yang tepat baik dalam kuantitas, dan kualitas untuk memenuhi kepuasan konsumen); dan 

distribusi pendapatan yang sesuai. Lebih jauh, variabel perfomance yang melengkapi 

pengambilan keputusan industri media mencakup bagaimana perusahaan dalam pasar 

media mmemberikan kontribusi terhadap kesempatan yang sama bagi para pegawainya. 

Untuk keperluan analisis, variabel-variabel tersebut daat disederhanakan menjadi 3 



indikator: 1. Efisiensi, 2. Penggunaan teknologi, 3.Kemampuan meningkatkan akses 

audiens (pembaca/penonton/pengakses). (Yusuf:2008) 

Perusahaan media online dapat memaksimalkan suatu pekerjaan jika sdm yang 

tersedia mengelola perusahaan dengan baik. Media online di daerah Jambi yaitu Jambi-

independent.co.id dan Metrojambi.com adalah media online yang telah memiliki 

manajemen yang baik pada perusahaannya. Kedua perusahaan ini adalah perusahaan 

yang bergerak di media cetak juga media online dan kedua perusahaan ini memisahkan 

manajemen antar media yang dimiliki sehingga dinamika pekerjaan yang ada di dalam 

setiap media akan lebih jelas. Jambiindependent.co.id dan Mterojambi.com juga 

menyediakan wartawawan pada setiap kabupaten yang ada di daerah Jambi, selain itu 

kedua media online ini juga memiliki kerjasama denan istansi media lainnya untuk 

mendapatkan berita yang tidak dapat dijangkau perusahaan. Selain itu untuk 

meningkatkan produktivitas perusahaan salah satu media online yaitu 

Jambiindependent.co.id memberikan pelatihan kepada calon wartawan yang akan bekerja 

di perusahaan media online Jambiindepedent.co.id agar dapat menjadi wartawan yang 

berkualitas dan kompenten sehingga dapat memajukan perusahaan. 

Salah satu media online di Jambi yang terbilang baru dan berkembang yaitu 

Kajanglako.com pada awal mendirikan media online hanya memiliki 3 sdm yang 

merangkap sebagai segala jenis profesi sdm yang dibutuhkan walaupun begitu media 

online Kajanglako.com tetap dapat menghasilkan berita, dengan seiringnya waktu 

akhirnya media online Kajanglako.com merubah manajemen keredaksian serta 

menerapkan perubahan perusahaan dengan konsep baru yang lebih tertata hingga 

akhirnya dapat menjadikan media online ini termasuk top 10 besar media online dengan 

pembaca terbanyak versi Alexa Rank. Pada media online di Jambi juga memiliki 

manajemen redaksi dimana segala aktivitas media online diatur didalam juga diatur 

redaksi. Media online Jambi yaitu Metrojambi.com yang memiliki dua media yaitu media 

cetak dan media online memiliki manajemen yang terpisah dengan tujuan agar masing-

masing media fokus kepada pekerjaan masing-masing. Media online 

Jambiindependent.com pun sama dengan media online metrojambi.com yang memiliki 

manajemen terpisah antara media cetak dan media online, tujuan dari pemisahan 



manajemen itupun agar masing-masing media memiliki fokus pekerjaan masing-masing, 

dan begitu pula media online kajanglako.com juga memiliki menajemen redaksi. 

Manajemen redaksi pada media online di Jambi seperti Metrojambi.com, 

Jambiindependent.co.id dan Kajanglako.com melakukan rapat redaksi untuk membahas 

konten yang akan dibahas dimedia online pada rapat redaksi, selain itu rapat redaksi juga 

dilakukan untuk membahas masalah-masalah yang terjadi didalam ataupun diluar media 

online serta inovasi-inovasi yang ingin dilakukan oleh tiap media online. 

Setiap media online tentunya tidak lepas dari perkembangan teknologi. 

Perkembangan teknologi salah satu yang akan mempengaruhi performa dari perusahaan 

media online. Semakin berkembangan sebuah industri maka semakin intesif pemakaian 

aplikasi teknologinya. Maka dengan itu performa website media online adalah salah satu 

kriteria yang harus terus dikembangkan oleh perusahaan. Pada setiap media online akan 

memiliki sebuah dashboard yaitu dimana seluruh proses penaikan berita kedalam website 

sampai pengubahan tampilan website diproses melalui dashboard tersebut. Media online 

di Jambi yaitu Kajanglako.com, Jambi-independent.co.id dan Metrojambi.com ketiganya 

memiliki rubrik trending berita harian dan trending berita mingguan. Rubrik ini bergerak 

secara otomatis dipengarahui oleh tingkat pembaca sehingga berita dengan pembaca yang 

banyak akan menduduki posisi nomor 1 pada kolom rubrik tersebuk. Rubrik trending 

berita mingguan akan berubah setiap minggu sedangkan Rubrik trending berita harian 

akan berubah setiap 24 Jam. Pengalikasian rubrik ini didalam setiap webiste bertujuan 

untuk memperlihatkan atau memberi tahu kepada pembaca berita-berita terhangat yang 

sedang dibicarakan oleh publik atau berita-berita terhangat mengenai kasus-kasus yang 

menjadi sorotan publik.  

Perfomance industri dikatikan dengan kemampuan perusahaan kemampuan 

perusahaan menjangkau khalayak atau konsumen. (Yusuf, 2008). Dengan menjangkau 

pembaca dari berbagai kalangan dapat membuat pembaca media online semakin 

bertambah. Peningkatan jumlah pembaca juga dapat berdampak pada peningkatan jumlah 

pengiklan sehingga membuat fasilitas-fasilitas agar mempermudahkan pembaca untuk 

membaca berita media online adalah suatu hal yang perlu diperhatikan. Istilah aggregator 

telah dikenal didalam media online, aggregator dimaksud sebagai umpan pembaca 



dimana media online satu membagikan konten media online lainnya sehingga mudah 

untuk menjangkau pembaca dari berbagai kalangan. Aggregator juga adalah bentuk 

kerjasama dengan media lainya dimana website atauun berita kita akan di tampilan di 

media lainnya seperti halnya salah satu media online Jambi yaitu Metrojambi.com 

bekerjasama dengan beberapa media online lainnya dalam hal kaitannya aggregator dan 

juga indikasi untuk dapat menjangkau lebih banyak pembaca. 

Komponen terakhir SCP ini Perfomance atau Kinerja. Pada penelitian ini telah 

dijelaskna bahwa performance dipengaruhi oleh tiga variabel yaitu efficiency, 

technological progress, dan audience acsess. Kriteria pertama yaitu efesiensi pada 

industri media menggambarkan bagaimana kemampuan pengeloalaan sumber daya yang 

ada pada perusahaan untuk dapat mencapai tujuan perusahaan. Salah satu perusahaan 

media online di Jambi yaitu kajanglako.com saat awal berdiri memanfaatkan sdm yang 

tersedia guna memenuhi target perusahaan yang ada sehingga sdm yang adapun 

merangkap lebih dari satu pekerjaan. Mertojambi.com dan Jambiindependent.co.id 

melakukan pemisahaan manajemen redaksi antar media cetak dan media online yang 

mereka miliki guna mengefesiensikan kinerja pada masing-masing media.  Media online 

juga tidak lepas dari penggunaan teknologi, media online terus mengupayakan kestabilan 

website yang dimiliki karena itu media online pada daerah Jambi menggunakan website 

dengan kapasitas yang tinggi yang bertujuan agar kemudahan akses pembaca tetap 

terjaga. Selain itu media online di Jambi juga berupaya untuk menjangkau pembaca dari 

berbagai kalangan, maka dari itu media online berkerjasama dengan media online lainnya 

dalam hal aggregator, yaitu pembaca umpan seperti yang dilakukan oleh 

Metrojambi.com yang bekerjasama dengan Suara.com perihal aggregator sehingga 

konten berita pada Metrojambi.com dimuat di website Suara.com dan begitu pula 

sebaliknya. 

Terkait dengan efesiensi juga dibahas pada penelitian sebelumnya yaitu “Analisis 

Konglomerasi Industri Pers Daerah di Indonesia: Pendekatan S-C-P” tahun 2008 oleh 

Iwan Awaluddin Yusuf dalam penelitian ini efesiensi pada penelitian ini dimaksudkan 

dalam bentuk perusahaan memanfaatkan sumberdaya yang terbatas. Hal ini bersamaan 

dengan penelitian yang dibahas peneliti bahwa ada kaitannya perusahaan media online 



memanfaatkan sdm yang ada guna mencapai target perusahaan. Pemanfaatan sumber 

daya manusia yang terbatas dapat dilakukan oleh media dengan memiliki manajeman 

redaksi yang baik seperti pada penelitian selanjutnya yaitu “Manajemen Redaksi Harian 

Republika Dalam Menghadapi Persaingan Industri Media Cetak” tahun 2010 oleh Reni 

Nuraini Putri Habibi dimana penelitian ini membahas perusahaan media cetak harian 

republika memanfatkan sdm yang tersedia untuk menghadapi persaingan. Dalam 

menghadapi persaingan tersebut media harian republika menyusun strategi dengan 

standard P.O.A.C (Planning, Organazing, Actuaning, dan Controlling) sehingga 

perusahaan menetapkan rencana-rencana pada kegiatannya untuk bersaing dengan dalam 

indsutri media cetak di Pekanbaru.  

Pada penelitian selanjurnya yaitu “Membaca Kompetisi Surat Kabar Di 

Indonesia” tahun 2014 oleh Naraya Mahendra Prastya performance dilihat dari 

penggunaan teknologi dan kemampuan meningkatkan audience. Pada media cetak 

pemanfaatan teknologi komunikasi seperti media sosial dan website resmi dilakukan oleh 

media cetak Topskor dan media cetak BOLA. Pada media sosial, kedua media cetak ini 

juga memuat informasi  yang bersifat informatif untuk para pengikut media sosial di 

kedua media cetak. Pada performance dari penelitian sebelumnya terlihat bahwa untuk 

meningkatkan perfoma media harus memiliki perencanaan yang baik dalam pemanfaatan 

sdm, dalam peningkatannya media juga harus mengikuti perkembangan zaman dengan 

cara memanfaatkan teknologi komunikasi yaitu internet seperti media sosial ataupun 

website resmi. Media sosial ataupun website juga dapat dimanfaatkan untuk menarik 

pembaca agar media dapat menjangkau pembaca dari kalangan manapun. Pada penelitian 

ini dapat terihat bahwa media online cukup berpengaruh pada perusahaan sehingga 

walaupun perusahaan memiliki media cetak, media online juga digunakan sebagai 

penjangkau pembaca. Perbedaan pada penelitian ini adalah performance dilihat dari 

kondisi perfoma media cetak walaupun kedua media cetak tersebut juga memiliki media 

online yaitu media cetak Topskor dan media cetak Bola, sedangkan pada penelitian yang 

dibahas oleh peneliti lebih melihat kondisi performance pada media online seperti 

Jambiindependent.co.id dan Metrojambi.com walaupun kedua media online ini juga 

memiliki media cetak. 



2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Perfomance Media Online Jambi 

a. Faktor Pendukung 

1) Kapasitas Website  

Teknologi berpengaruh terhadap media online. Dengan 

menggunakan kapasitas website yang besar dapat mempengaruhi 

perfoma media online. Kapasitas website yang besar dapat 

menangkal “server down” yang kerap terjadi pada website yang 

memiliki server kecil dengan akses yang banyak. Selain itu 

kapasitas website yang besar juga memudahkan kapasitas website 

yang besar dapat mendukung perfoma pada media online. 

2) Aggregator dan Sindikasi 

Bekerjasama dalam aggregator ataupun sindikasi dapat membantu 

media online untuk menjangkau pembaca dari berbagai kalangan 

dan daerah. Selain itu hal ini adalah hal yang termudah dilakukan 

oleh perusahaan media online karena tidak memerlukan sdm 

ataupun biaya untuk menjangkau para pembaca. 

b. Faktor Penghambat 

1) Kurangnya SDM (Sumber Daya Manusia) 

SDM (sumber daya manusia) memiliki peranan terpenting pada 

sebuah perusahaan. Media online lokal pada daerah Jambi 

tergolong perusahaan yang masih kecil dan berkembang sehingga 

salah satu penghambat media online lokal untuk berkembang 

adalah salah satunya adalah kurangnya sdm. Kurangnya sdm dapat 

menghambat kinerja dan aktivitas pada perusahaan media online. 

Media online membutuhkan sdm untuk membantu aktivitas 

perusahaan agar dapat berjalan sesuai yang diinginkan. Sdm 

jugalah yang membantu perusahaan untuk mencapai target yang 

dinginkan perusahaan.  

D. Perbandingan Antara S-C-P Media Online Dengan Media Lainnya 

Terdapat banyak insdutri media massa. Istilah indsutri media massa menggambarkan 

delapan jenis usaha atau bisnis media massa. Kata industri, ketika dipakai untuk 



menggambarkan usaha/bisnis media, menekankan tujuan utama dari media untuk 

menghasilkan pendapatan. Industri tersebut adalah buku, surat kabar, majalah, rekaman, 

radio, televisi, film dan internet (Shirley, 2010). Media cetak dapat berupa majalah dan surat 

kabar. Media elektronik dapat berupa radio dan televisi. Media online dapat berupa enews 

dan website. Media massa adalah sebuah industri dimana media masssa merupakan usaha 

yang berpusat pada keuntungan.  

Pada saat ini teknologi mengubah pengiriman pesan media massa. Seiring dengan 

perkembangan teknologi konsumsi pesan atau berita oleh audience juga mengikuti 

perkembangan teknologi dari awal media cetak, media elektronik, dan hingga sekarang yaitu 

media online. Walaupun terdapat perubahan platform konsumsi audience terhadap media 

massa karena sekarang adanya internet, media cetak seperti surat kabar, dan media elektronik 

seperti televisi masih tetap bertahan pada industri media massa.  

Persaingan industri media massa semakin ketat dengan kehadiran media baru yaitu 

internet. Karena hal tersebut setiap media harus memiliki strategi ataupun upaya untuk 

bertahan pada indsutri penyebaran informasi ini. SCP adalah salah satu konsep yang dapat 

diterapkan untuk meilhat persaingan pada industri media. Media cetak, media elektronik dan 

media online memiliki banyak perbedaan. Perbedaan yang mencolok yaitu berupa platform 

yang digunakan dalam penyebaran informasi. Salah satu variabel SCP yaitu Product 

Differentiation adalah untuk mengetahui ciri khas media untuk bertahan pada Industri. 

Konten adalah satu produk yang dimiliki oleh media, penentuan konten menjadi salah satu 

penting bagi media untuk menarik pembaca, karena itu produk konten yang berbeda dengan 

media lainnya dapat menjadi salah satu strategi media untuk mendapatkan pembaca.  

Strategy Product menjadi salah satu variabel dari conduct  yang ada di SCP dalam 

penelitian ini. Pada media online strategi produk haya berupa konten ataupun website media 

online itu sendiri, sedangkan berbeda dengan media cetak yaitu surat kabar yang harus 

menentukan harga jual produk agar sesuai dengan keinginan konsumen tetapi juga dapat 

menguntungkan perusahaan. Biaya produksi juga dapat mempengaruhi harga jual surat 

kabar, karena informasi ataupun berita yang telah diliput harus dicetak dan dipasarkan 

kepada pembaca sehingga proses biaya produksi juga menjadi salah satu hal yang 

memengaruhi harga jual surat kabar.  



Pengiklan adalah salah satu pemasok media untuk bertahan pada indsutri. Iklan dapat 

membantu pembiayaan pada media. Pengiklan dari media online dapat didapat dari google 

adsense sedangkan media cetak dan media elektronik tidak bisa mendapatkan pengiklan dari 

google adsense. Google adsense yaitu suatu program iklan yang diadakan oleh Google yang 

nantinya iklan tersebut dipasang di media-media online oleh Google sendiri. Iklan tersebut 

dapat menguntukan media online jika iklan tersebut di klik oleh pengunjung media online, 

iklan seperti ini biasanya disebut dengan iklan CPC (cost per click). Jenis iklan seperti ini 

menjadi salah satu pembeda antara media online dengan media lainnya. 

Teknologi informasi semakin berkembang seiring dengan perkembangan zaman 

sehingga penyebaran informasi berita juga berubah platform yaitu dulunya hanya didapat 

melalui media cetak surat kabar, akhirnya bisa didapat dari media elektronik yaitu televisi, 

dan sekarang dari media online. Proses penyebaran informasi dari setiap media pun dapat 

berbeda. Proses yang dilakukan oleh media cetak yaitu peliputan, hingga distribusi, teknologi 

yang digunakanpun berbeda dengan media lainnya yaitu terdapat mesin cetak dalam proses 

pembuatan surat kabar. Sedangkan proses yang dilakukan oleh media elektronik seperti 

televisi juga berbeda dari proses peliputan hingga distribusi berita, televisi dapat meliput 

berita secara live atau sevara langsung hal ini tidak dapat dilakukan oleh media cetak tetapi 

hal ini dapat dilakukan oleh media online. Media online adalah salah satu media massa yang 

tercepat dalam penyebaran informasi. Proses peliputan media online dapat langsung 

didistibusikan lewat website pada setelah kejadian berita berlangsung, sehingga pembaca 

dapat langsung mengetahui kejadian yang sedang terjadi, hal ini lah yang membuat media 

online menjadi salah satu media yang uptodate dibandingkan media lainnya. Hal menariknya 

lagi berita ataupun informasi yang dimuat di media online dapat dengan mudah dibagikan 

oleh pembaca ke pembaca lainnya sehingga proses penyebaran berita lebih efektif dan 

efisien.   

 

 


