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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi membawa berbagai macam kemudahan seperti 

kemudahan dalam mengakses internet. Saat ini internet memiliki peranan  penting 

dalam menunjang berbagai macam aktivitas dan komunikasi manusia.  

Komunikasi menggunakan internet dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu 

asynchorous communication yaitu komunikasi melalui media internet dengan 

pengirim dan penyampai pesan dalam berinteraksi tidak berada pada kedudukan 

tempat dan waktu yang sama, namun pesan tetap sampai pada tujuan/sasaran 

penerima. Kedua adalah synchronous communication, yaitu komunikasi melalui 

internet dengan interaksi yang bersamaan waktunya 

(www.komunitasvirtual.wordpress.com). Perkembangan internet membuat 

seseorang cenderung mencari informasi yang dibutuhkan dan melakukan aktivitas 

melalui internet, salah satunya adalah berkumpul dan berkomunikasi dalam suatu 

media virtual. Adapun wujud aktivitas tersebut adalah keberadaan komunitas 

virtual. 

Secara umum, arti virtual adalah yang tidak nyata, atau maya. Menurut 

Memmi (2006), komuntas virtual merupakan komunitas yang termediasi dengan 

komputer atau internet. Anggota komunitas virtual adalah sekelompok orang di 

dunia maya yang memiliki minat yang sama. Anggota dari komunitas ini secara 
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bebas saling bertukar pikiran, pandangan, dan informasi melalui berbagai medium 

sepert email, chatting, mailing list, atau bulletin boards. Secara intens dan 

kontinyu sekelompok orang ini mendiskusikan berbagai hal dan topik tertentu 

mulai dari yang bersifat non formal (misalnya hobi, kegemaran, makanan) hingga 

yang bersifat formal (misalnya, politik, sosial, agama).  

Berbeda dengan di dunia nyata yang perlu untuk membuat janji terlebih 

dahulu kemudian menentukan waktu dan tempatnya, di dunia maya setiap orang 

dapat bertemu dengan orang lainnya kapan saja dan dimana saja. Komunitas 

virtual dibangun atas konsep many-to-many communication , didesain untuk 

menarik para anggota, membuat mereka terlibat lebih dalam pada kegiatan 

komunitas. Kegiatan atau aktivitas yang terjadi dalam komunitas virtual adalah 

sebuah mekanisme pembelajaran (knowledge sharing), karena masing-masing 

anggotanya berkomunikasi mengenai hal-hal tertentu, saling berbagi informasi 

dan berdiskusi mengenai suatu hal yang dianggap menarik. Dengan adanya 

pertukaran informasi tersebut maka wawasan dan sudut pandang setiap 

anggotanya dapat menjadi semakin luas. 

Saat ini banyak komunitas virtual yang sudah tumbuh dan berkembang 

seiring dengan perkembangan teknologi salah satunya adalah komunitas 

penggemar JKT48. Munculnya Idol Group JKT48 menjadi fenomena tersendiri 

yang terjadi di Indonesia. JKT 48 adalah sebuah idol group yang dibentuk pada 

tanggal  11 September 2011 oleh produser dan pencipta lagu terkenal asal Jepang 

bernama Yasushi Akimoto. Beliau adalah adalah produser dari 48 family yang 

terdiri dari idol group AKB48 (Akihabara, Tokyo), NMB48 (Namba, Osaka), 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENGARUH ISSUE INVOLVEMENT.... DIMAS JANUAR PERDANA



3 
 

 

SKE48 (Sakae, Nagoya), HKT48 (Hakata, Fukuoka). Setelah sukses di negeri 

sendiri Yasushi Akomoto mulai membuat sister group di luar Jepang, yang 

pertama adalah JKT48 (Jakarta, Indonesia), lalu SNH48 (Shanghai, Cina). Ini 

merupakan salah satu dampak yang penyebaran budaya populer (popular culture) 

Jepang.  

Idol group ini muncul sebagai lkelanjutan dari budaya populer Jepang. 

Sebelumnya sudah lama muncul manga, games, fashion, anime, dan musik di 

Indonesia dan digemari oleh semua kalangan mulai dari anak-anak, remaja, hingga 

orang dewasa. Hal tersebut merupakan berbagai variasi dari budaya populer Jepang 

yang telah diterima dengan baik di Indonesia.  

Definisi dari budaya populer menurut ahli, pada intinya budaya populer 

adalah kegiatan sosial yang dapat menarik, menginformasikan, menghibur, dan 

mempengaruhi orang-orang yang mengalaminya baik secara langsung atau tidak 

langsung (Aaker et al., 2001;Salzer-Morling and Strannegard, 2004; Wansell, 

2003). Berdasarkan Oxford Dictionary budaya populer modern yang disebarkan 

melalui media massa dan ditujukan terutama pada anak muda, fashion, musik, dan 

iconoghraphy menjadi media untuk mencari profit. Budaya populer adalah budaya 

yang berkembang mengikuti perubahan zaman yang berkembangannya lebih 

banyak ditentukan oleh indsutri komunikasi seperti film, televisi, media berita, dan 

industri iklan. 

Budaya populer Jepang merupakan sebuah budaya yang berasal dari Jepang 

yang diakui, dinikmati, disebarluaskan dan merupakan jalan hidup mayoritas 

massyarakat Jepang secara umum. Budaya populer (popular culture) Jepang 
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seperti fashion dan drama TV kini telah memasuki kawasan Asia secara mendalam, 

termasuk Indonesia. Dimulai dari animasi hingga idola, budaya muda Jepang telah 

menciptakan sekelompok orang yang disebut sebagai penggemar. 

(www.wikipedia.com). Penggemar inilah yang kemudian membentuk komunitas 

baik secara offline maupun online. Kegiatan komunitas yang dilakukan secara 

offline misalnya berupa kegiatan berkumpul disuatu tempat atau membuat acara 

tertentu yang intinya adalah saling bertatap muka dan bertemu. Satu lagi adalah 

membuat fanbased atau bergabung dengan official site mengenai topik/hal yang 

disukai. Salah  satu yang menjadi trend saat ini adalah komunitas virtual. 

JKT48 dapat dibilang sukses dalam berinteraksi dengan penggemarnya 

melalui official Facebook dan Twitter. Pada official account Twitter 

@officialJKT48 jumlah follower mencapai 1.896.550 orang (diakses pada 1 

September 2014) , dan untuk Facebook Pages di like sebanyak 3.164.024 orang 

(diakses pada 1 September 2014). Menurut www.socialbakers.com  akun Twitter 

@officialJKT48 berada di posisi 52 dari 100 besar akun dengan jumlah follower 

Twitter terbanyak di Indonesia untuk kategori celebrities dan urutan 46 untuk 

jumlah like di Facebook. Dengan kesuksesan yang didapat di Facebok dan 

Twitter, selanjutnya muncul pertanyaan menarik yaitu apakah keberhasilan 

tersebut juga diikuti oleh media lain yang juga membahas mengenai JKT48, yang 

dalam penelitian ini adalah komunitas virtual  

 Komunitas virtual Kaskus JKT48 didirikan oleh para pecinta dari idol 

group ini dengan tujuan untuk saling berbagi informasi mengenai JKT48 mulai 
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dari jadwal konser, gathering, info dan berita tentang JKT48 berikut personilnya, 

lagu dan lirik, video, foto, event, dan hal-hal lainnya. 

    

 

 

 

 

   Gambar 1.1 
Tampilan homepage komunitas virtual Kaskus JKT48 

 
 
 
 
 
 

Sumber : www.Kaskus.co.id 

 

 
 
 
 
 

 
Gambar 1.2 

Salah satu sub forum yang membahas tentang member JKT48 
 

Sumber : www.kaskus.co.id 
Penelitian ini bertujuan untuk mengintegrasikan peran faktor individu 

(issue involvement), faktor sosial (social interaction), faktor sistem (system 

interactivity), dan nilai-nilai yang dianut oleh komunitas (community value), 

untuk kemudian mengekslplorasi bagaimana faktor-faktor tersebut berkontribusi 
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terhadap komitmen anggota (member commitment) dan aktivitas Social 

Participation dalam komunitas virtual 

Issue Involvement berkaitan dengan minat, ketertarikan dan nilai yang 

berkatian dengan subjek tertentu. Orang yang berbeda dapat memiliki tingkat 

kepentingan yang berbeda dalam keterlibatannya pada isu tertentu. (Shang, Chen, 

dan Liao, 2006). Seseorang dapat menyukai, menganggap penting, atau 

bermanfaat  tergantung dari isu atau topik tertentu yang diangkat oleh komunitas 

virtual. Adanya tingkat kepentingan yang berbeda tersebut akan mempengaruhi 

tingkat keterlibatan dari anggota didalam komunitas virtual. 

Menurut Steuer (1992), komunikasi yang terjadi dalam komunitas virtual 

terbagi menjadi dua, yaitu (1) komunikasi yang terjadi antara pengirim (sender) 

dan penerima (receiver) pesan , dan (2) antara pengguna  (user) dengan 

media/teknologi yang digunakan. Untuk poin yang pertama dapat dianggap 

sebagai interaksi sosial (social interaction) dimana anggota komunitas saling 

berkomunikasi melalui platform online (Wang et al., 2012).  Social interaction 

mengacu pada persepsi anggota terhadap tingkat interaksi, komunikasi, dan 

keakraban dengan anggota lain dalam komunitas (Wang et al., 2012).  Komunitas 

virtual memfasilitasi aktivitas interaksi member-to-member dan mengembangkan 

diskusi, berbagi informasi, mengekspresikan pendapat, dan saling bertukar 

pikiran diantara anggota didalam komunitas (Szmigin et al., 2005; Zhang et al., 

2012).  

Pada poin yang kedua dapat dianggap sebagai  system interactivity yang 

merujuk pada interaksi yang terjadi antara pengguna dengan teknologi. Interaksi 
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ini disebut juga dengan Human-Computer Interaction (HCI).  Interaktivitas 

sistem mengacu pada interaksi antara situs web dan pengguna dari situs tersebut 

melalui komunikasi yang di mediasi oleh komputer (Hoffman dan Novak, 1996; 

Merrilees dan Fry, 2003).  

Sementara itu, community value digambarkan sebagai keyakinan anggota 

bahwa menfaat yang mereka cari sesuai dengan value yang dimiliki komunitas 

online. (Kim, 2000). Dalam sebuah komunitas online, orang-orang berbagi minat 

dan ketertarikan yang sama, berkumpul secara elektronik dan sepakat bahwa 

kegiatan yang mereka lakukan memberikan manfaat bersama (Watson, 1997). . 

Relationship Commitment didefinisikan sebagai keyakinan anggota bahwa 

hubungan yang sedang berlangsung dengan komunitas virtual dianggap penting. 

Hal ini akan mendorong anggota untuk tetap melekat pada komunitas dan 

berkontribusi secara maksimum. Keberadaan komunitas Kaskus JKT48 adalah 

sebagai wadah untuk mencapai tujuan tersebut, dimana setiap anggotanya dapat 

menganggap penting adanya komunitas dan tetap bertahan dalam komunitas 

Kaskus JKT48.  

Social participation merujuk pada perilaku yang melibatkan ikatan 

(engagement) untuk berkontribusi secara aktif dalam interaksi sosial, kontak 

interpersonal, dan kontak sosial diantara anggota komunitas. (Dyne et al, 1994). 

Hal tersebut mengacu pada keterlibatan sosial dan interaksi dengan orang lain. 

Anggota komunitas yang terlibat dalam aktivitas social participation meyakini 

bahwa apa yang mereka lakukan akan memberikan dampak positif  dan kemajuan 

bagi mereka dan komunitas tersebut. Pendapat lain mengatakan bahwa social 
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participation dideskripsikan sebagai seberapa aktif seseorang mengambil bagian 

dalam aktivitas formal dan non formal dalam suatu grup  di dalam 

masyarakat/komunitas (Lindstrom, Martin., Bertil S. Hanson., Per-Olof, 

Ostergren).  

Ada beberapa hal yang disampaikan oleh para peneliti sebelumnya 

mengenai komunitas virtual. Komunitas virtual menyediakan sebuah forum untuk 

orang-orang berinteraksi dan berkomunikasi melalui media komputer. Komunitas 

virtual telah meningkat secara cepat (Smedberg, 2008) dan telah mendapat 

perhatian luas dalam beberapa dekade terakhir (Shang et al., 2006). Namun, 

meskipun terjadi pertumbuhan yang signifikan dalam jumlah komunitas virtual, 

relatif sedikit komunitas yang memperoleh komitmen anggotanya (Gupta and 

Kim, 2007). Dalam konteks komunitas virtual, komitmen anggota juga memiliki 

pengaruh yang signifikan pada perilaku sukarela (voluntary behavior) (Kim et al., 

2004), dan keberhasilan dari komunitas virtual (Wiertz dan de Ruyter, 2007). 

Berdasarkan hasil studi tersebut, maka penelitian ini mengambil judul Pengaruh 

Issue Involvement, Perceived Social Interaction, Perceived System Interactivity, 

dan Perceived Community Value terhadap Social Participation melalui 

Relationship Commitment pada Anggota Komunitas Virtual.  

1.2 Rumusan Masalah 

1. Apakah issue involvement berpengaruh pada relationship commitment 

dalam komunitas virtual? 

2. Apakah perceived social interaction berpengaruh pada relationship 

commitment dalam komunitas virtual? 
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3. Apakah perceived system interactivity berpengaruh pada relationship 

commitment dalam komunitas virtual? 

4. Apakah perceived comunity value berpengaruh pada relationship 

commitment dalam komunitas virtual? 

5. Apakah relationship commitment berpengaruh terhadap social 

participation dalam komunitas virtual? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh issue involvement pada relationship 

commitment dalam komunitas virtual. 

2. Untuk mengetahui pengaruh perceived social interaction pada 

relationship commitment dalam komuntias virtual. 

3. Untuk  mengetahui pengaruh perceived system interactivity pada 

relationship commitment dalam komunitas virtual. 

4. Untuk mengetahui pengaruh perceived community value pada relationship 

commitment dalam komunitas virtual 

5. Untuk mengetahui pengaruh relationship commitment pada social 

participation dalam komunitas virtual. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Penelitian ini memberikan kontribusi kepada literatur komunitas online 

dengan mengintegrasikan faktor antaseden kritis di bidang perilaku 

komitmen komunitas.  
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2. Dapat menjadi referensi pendukung bagi pemasar dalam melakukan 

praktik e-business dalam lingkungan komunitas virtual. 

3. Memberikan informasi yang dapat digunakan perusahaan yang tertarik 

untuk membangun sebuah komunitas virtual. 

4. Dapat memberikan kontribusi pada mahasiswa mengenai ilmu pemasaran, 

khususnya yang berkaitan dengan relationship commmitment anggota 

dalam suatu komunitas virtual dan dapat dijadikan referensi untuk 

penelitian selanjutnya. 

1.5 Sistematika Penulisan Proposal Skripsi 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bagian ini berisi latar belakang mengenai alasan dan informasi yang 

mengarah pada pokok permasalahan, rumusan masalah yang menjadi dasar 

dilakukannya penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan skripsi. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bagian ini akan menguraikan tentang landasan teori yang digunakan 

sebagai dasar penelitian, pertanyaan penelitian, dan model analisis penelitian. 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang pendekatan penelitan, unit analisis, 

identifikasi veriabel, definisi operasional, jenis dan suber data, populasi dan 

sampel, teknik pengumpulan data, validitas, dan reliabilitas, dan SEM. 
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BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini mengemukakan gmabaran umum subjek dan objek penelitian, 

hasil uji validitas dan reliabilitas, hasil analisis, pembahasan dan keterbatasan 

penelitian. 

BAB V : PENUTUP 

Bagian ini memuat kesimpulan yang dibuat berdasarakan hasil penelitian, 

serta memuat saran-saran yang berkaitan dengan obyek penelitiian dan fenomena 

yang terjadi bagi untuk akademisi maupun praktisi.  
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