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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan pada cyber crime yang terjadi di 

Forum Jual Beli Kaskus, maka menghasilkan kesimpulan sebagai berikut : 

1. Media online dalam ranah jual beli online akan menjadi objek kejahatan 

cybercrime, untuk itu masyarakat di dunia digital ini dituntut untuk mengerti 

bukan hanya kejahatan konvensional dalam media online, tetapi juga 

kejahatan yang melibatkan teknologi informasi (cyber crime) pada media 

online. Modus dan motif cyber crime kian kompleks maka dari itu tidak ada 

jaminan keamanan dalam media online khususnya jual beli online seperti 

Kaskus.  

2. Thread yang dibuat oleh Tiger2005 mengenai cyber crime yang terjadi di 

Forum Jual Beli Kaskus merupakan bentuk kepeduliannya membantu 

korban penipuan dari terduga pelaku HafidHassan, sehingga diharapkan 

tidak ada lagi penipuan yang terjadi di FJB Kaskus.  

3. Melalui thread yang dibuat oleh Tiger2005 dalam pengungkapan kasus 

penipuan yang dialami amq09 yang didukung oleh para kaskuser yang 

bersedia membantu korban secara sukarela memberikan cira positif bagi 

para kaskuser, jika para kaskuser juga mimiliki rasa kepedulian untuk saling 

membantu meskipun tidak saling mengenal dan bertemu sebelumnya.  

4. Pola dasar komunikasi para kaskuser dalam pengungkapan kasus penipuan 

di Forum Jual Beli Kaksus diketahui pola interaksi komunikasi yang paling 

berpengaruh adalah allocution dan conversation. Pada pola dasar 

komunikasi allocution informasi didistribusikan dari pusat secara serentak 

dilakukan oleh Tiger2005 sebagai pembuat thread. Pola dasar komunikasi 

conversation, dimana para kaskuser berinteraksi dengan para kaskuser lain  

dengan topik pembicaraan penipuan yang terjadi di FJB Kaskus, dengan 
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waktu dan tempat komunikasi sesuai dengan keinginannya. Dengan pola 

dasar komunikasi  tersebut mampu mengungkap kasus penipuan dengan 

terduga pelaku yaitu HafidHassan meskipun dalam eksekusi penangkapan 

para kaskuser menyerahkan pada pihak yang berwenang untuk 

menindaklanjuti.  

5.2 Saran 

5.2.1 Bagi pelaku media online 

 Kaskus sebagai Forum Diskusi dan Forum Jual Beli merupakan media 

online yang menyediakan berbagai informasi dan berbagai barang. Dengan 

adanya kasus penipuan yang terjadi di Forum Jual Beli Kaskus diharapkan 

para kaskuser yang ingin melakukan transaksi jual beli untuk lebih berhati-

hati dan teliti sebelum bertransaksi. Demi keamanan dan kenyaman 

berbelanja di FJB Kaskus sebaiknya menggunakan rekber sehingga lebih 

aman. Selain itu bagi pihak Kaskus sendiri agar lebih meningkatkan  

keamanan dan peraturan yang lebih ketat untuk dipatuhi para kaskuser 

dalam  transaksi di FJB Kaskus.  

5.2.3 Bagi penelitian selanjutnya 

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini jauh dari sempurna. Oleh 

karena itu harapan peneliti agar penelitian ini dapat diteruskan oleh peneliti 

lain, untuk mengkaji cyber crime tidak hanya pada batas analisis lalu lintas 

informasi. Penulis menyadari bahwa beberapa elemen unsur cyber crime 

lain, mampu menghasilkan sebuah analisis yang berkualitas dan bermanfaat 

bagi perkembangan Ilmu Komunikasi.   
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