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POLA PENGGUNAAN INTERNET OLEH MAHASISWA UNIVERSITAS
BRAWIJAYA MALANG

Oleh : Azhar Jihadi Najih
Dosen Pembimbing: Nanang Suryadi SE. MM.

RINGKASAN

Teknologi internet sudah merupakan kebutuhan bagi kebanyakan orang,
termasuk didalamnya mahasiswa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui
bagaimana karakteristik mahasiswa Universitas Brawijaya yang menggunakan
internet dilihat dari berbagai sudut.

Manfaat penelitian ini bagi UB, dapat dijadikan sebagai salah satu masukan
untuk berperan serta dalam penyediaan fasilitas penunjangpemanfaatan internet guna
mendukung kegiatan perkuliahan. Bagi pemerhati internet, untuk mengetahui sejauh
mana internet dimanfaatkan oleh mahasiswa.

Penelitian ini dilakukan sepanjang tahun 2008 -2009 di Universitas Brawijaya
Malang. Penelitian ini merupakan jenis survey atau penelitian lapangan. Suber utama
yang digunakan yaitu seluruh mahasiswa Universitas Brawijaya yang masing masing
fakultas d ambil sampel berdasarkan proporsinya.

Berdasarkan hasil lapangan, menunjukkan bahwa semua mahasiswa sudah
mengenal internet. Karena internet sudah menjadi kebutuhan pokok bagi mahasiswa.
Bila dihubungkan dengan pemasaran, internet merupakan cikal bakal E -Commerce.
E-Commerce adalah satu bentuk terapan dari upaya pemasaran yang menggunakan
internet sebagai medianya.

Kata kunci: internet, pola penggunaan internet pada mahasiswa, manfaat internet.
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejak awal tahun 1990, internet telah muncul sebagai alternatif teknologi

yang paling revolusioner dalam kehidupan manusia . Pada awalnya internet hanya

dipergunakan untuk komunikasi internal Pentagon, Departemen Perta hanan AS.

Dalam perkembangannya, apalagi dengan ditemukannya teknologi World Wide

Web (WWW), internet kemudian menjadi sarana perdagangan elektronik

(electronic commerce). Dengan kemampuan web yang bisa mengintegrasikan

teks, citra gambar (yang bergerak at au diam), suara, atau gabungan ketiganya

maka tampilan WWW sangat menarik dan informatif.

Munculnya electronic commerce (e-commerce) telah mengubah paradigma

pemikiran atas azas-azas pemasaran konvensional. Kalau selama ini pemasaran

dipertimbangkan atas pemilihan pangsa pasar yang didasarkan pada wilayah,

gender, produk, ras, agama tertentu maka dengan internet pemasaran mencakup

semua negara tanpa batas (borderless world), semua gender, semua agama, semua

budaya, semua umur tanpa kecuali. Hanya dengan du duk di depan komputer

seseorang bisa membeli barang apapun dari sumber di seluruh dunia,

membandingkan harga, melihat fasilitas yang ditawarkan dan semuanya dilakukan

dengan real time, waktu yang sesungguhnya, tidak perlu menunggu.

Paradigma sistem pemasaran telah bergeser dari sistem konvenisonal

menjadi pemasaran on-line dengan menghilangkan keterbatasan pemasaran secara

fisik, baik waktu, negara, ataupun keharusan bertemunya penjual dan pembeli.
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Sistem pemasaran on-line ini telah tumbuh, dan masih akan terus tumbuh,

sehingga ancaman pemasaran on-line ini mestinya ditangkap sebagai peluang bagi

perusahaan. Pergeseran paradigma sebagai hasil dari kemajuan teknologi yang

mampu mengubah, mengkonversi sumber -sumber informasi, keindahan dan

image ke kode binari (a binary code). Pergeseran paradigama atau perubahan

mindset tersebut disebut dengan suatu istilah ”The Digital Revolution ” (Keegan

and Green, 2005: 562).

Masyarakat dunia secara umum mengalami perubahan pola perilaku dan

kebutuhan yang dikarenakan perk embangan teknologi dan arus informasi. Hal ini

sejalan dengan terus berkembangnya dunia ” e-Commerce”, yang diartikan

sebagai pertukaran secara umum (the geral exchange) pada barang dan jasa

dengan menggunakan internet sebagai saluran komunikasinya (Keegan and

Green, 2005: 567), yang mengemas teknologi dan informasi ke komunitas dunia.

Dengan mengusung kedua hal tersebut konsumen menjadi lebih mudah untuk

memenuhi kebutuhan. Konsumen lebih bertingkah laku praktis dalam arti

konsumen membutuhkan kecepatan dan  ketepatan dalam pemenuhan

kebutuhannya.

Pada prinsipnya ”e-Commerce” menyediakan infrastruktur bagi

perusahaan untuk melakukan ekspansi proses bisnis internal menuju lingkungan

eksternal tanpa harus menghadapi rintangan waktu dan ruang ( time and space)

yang selama ini menjadi isu utama. Peluang untuk membangun jaringan dengan

berbagai institusi tersebut harus dimanfaatkan karena dewasa ini persaingan

sesungguhnya terletak pada bagaimana suatu perusahaan dapat memanfaatkan ” e-

Commerce” untuk meningkatkan kinerja dalam bisnis inti yang digelutinya.
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Perkembangan  ”e-Commerce” di tingkat dunia telah menunjukkan hasil

yang sangat pesat dengan pencapaian pendapatan sebesar US $ 1,6 trilyun di

tahun 2003 (Keegan and Green, 2005: 567),.  Demikian pula di Indonesia, saat

sekarang perkembangan e-Commerce telah menunjukkan perkembangan yang

sedemikian pesat yang diindikasikan oleh perkembangan teknologi (tele)

komunikasi dan komputer. Perkembangan tersebut diikuti juga oleh perusahaan

yang juga berlomba-lomba membangun bisnis secara online. Pelaku bisnis

mendapatkan desakan perubahan pola perilaku konsumen yang semakin modern,

sehingga menjadi sebuah keharusan untuk menggunakan metode elektronik ini

dalam melakukan sistem pendukungan penjualan berbasis online.

Sesuai dengan semakin tumbuh berkembangnya masyarakat Indonesia

secara general dan masyarakat Malang pada khususnya, maka perkembangan e-

Commerce adalah sebuah paradigma baru yang menjadi penting ketika

masyarakat mengalami perubahan yakni semakin membutuhkan kepra ktisan

ketika ingin memenuhi kebutuhannya. Internet yang menjadi mediator utama

dalam penerapan e-Commerce sudah mulai meluas penggunaannya.

Menjamurnya warung internet (Warnet) hampir disetiap kota serta

kemajuan dunia telekomunikasi yang membuat konsumen  juga dapat mengakses

layanan internet melalui ponsel yang dimiliki merupakan salah satu bentuk

kegayutan dari konsumen dengan dunia internet dan e-Commerce tentunya.

Konsumen juga dapat dengan cepat mengakses internet melalui PC ( Personal

Computer) yang ada dirumah dengan menggunakan Dial-up Connection yang

disediakan oleh PT. Telkom, Tbk dengan berlangganan Telkom Speedy, Telkom



4

Flash, dan masih banyak lagi koneksi internet yang ditawarkan oleh perusahaan -

perusahaan telekomunikasi .

Perkembangan e-Commerce sedikit banyak berdampak atau berpengaruh

terhadap gaya hidup mahasiswa dalam memenuhi kebutuhan mereka khususnya

kebutuhan terhadap keberhasilan studi mereka.

Untuk meningkatkan kinerja studi mahasiswa (indeks prestasi mahasiswa),

mahasiswa membutuhkan berbagai macam peralatan elektronik seperti personal

computer ataupun laptop yang digunakan untuk membantu penyelesaian tugas

terstruktur, mengakses jurnal, berkomunikasi melalui chating ataupun e-mail.

Mahasiswa juga membutuhkan hand-phone untuk bisa berkomunikasi

dengan teman sekelas, dengan dosen, ataupun dengan keluarga mereka. Dan juga

masih banyak lagi kebutuhan mahasiswa untuk meningkatkan kinerja dan

mempercepat penyelesaian studi, yang membutuhkan layanan internet untuk

membantunya mendapatkannya.

Dari latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk meneliti ”Pola

Penggunaan Internet Oleh Mahasiswa Universitas Brawijaya ”.

1.2. Perumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dikemukakan peneliti sebelumnya masalah

yang akan diteliti lebih lanjut yaitu :

1. Bagaimanakah karakteristik mahasiswa UB pengguna internet?

2. Apa definisi internet menurut mahasiswa?

3. Apa saja kegunaan internet bagi mahasiswa ?
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4. Bagaimanakah pemahaman mahasiswa UB tentang e -mail, e-commerce,

dan e-banking, dan sejauh mana mahasiswa memanfaatkan fasilitas e -mail,

e-commerce, dan e-banking untuk keperluan kesehariannya?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan karakteristik mahasiswa UB yang menggunakan

internet dilihat dari jenis kelamin, asal fakultas, lama pengalaman

menggunakan internet, terakhir kali menggunakan internet, lokasi

menggunakan internet, kepemilikan alamat e -mail, dan rata-rata

menggunakan internet perminggu.

2. Untuk menjelaskan definisi internet menurut mahasiswa UB yang

menggunakan internet.

3. Untuk menjelaskan kegunaan internet bagi mahasiswa.

4. Untuk menjelaskan pemahaman mahasiswa UB tentang e -mail, e-

commerce, dan e-banking, dan menjelaskan pemanfaat fasilitas e-mail, e-

commerce, dan e-banking untuk keperluan kesehariannya.

5. Untuk menjelaskan Apakah mahasiswa mengakses internet untuk

memperoleh informasi atas kebutuhan mahasiswa terhadap barang dan

jasa yang ditawarkan ?

1.4. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Dapat menambah wawasan peneliti mengenai para digma baru dalam

pemasaran melalui dunia maya  serta untuk memenuhi tugas akhir.
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2. Bagi Institusi Pendidikan dan Lembaga Pendidikan

Dapat menambah khasanah keilmuan dalam bidang pemasaran online

yang notabene ditengarai sebagai konsep pemasaran masa depan.

3. Bagi Perusahaan

Sebagai wacana dalam melihat prospek dari kegiatan pemasaran yang

berbasis online, sebagai pertimbangan dalam menentukan strategi

pemasaran berikutnya mengingat semakin semakin berkembangnya

pemasaran berbasis online.

4. Bagi Peneliti berikutnya

Sebagai acuan dalam melakukan (mengembangkan) penelitian dengan

topik yang sama yakni mengenai pemasaran dengan berbasis pada

internet.
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang digunakan sebagai dasar dan acuan dalam

penelitian ini, yaitu penelitian yang dilakukan oleh  Rahadan, dkk (2006) dengan

judul “Penerimaan Teknologi Internet oleh Dosen dan Mahasiswa Fakultas

Ekonomi Universitas Brawijaya”. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis

pengaruh variabel compatibility, perceived to usefulness dan perceived easy to use

terhadap penerimaan teknologi internet oleh dosen dan mahasiswa Fakultas

Ekonomi Universitas Brawijaya, untuk mengetahui tingkat penerimaan dosen dan

mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya terhadap teknologi internet

serta mengenalisis perbedaan tingkat penerimaan antara dosen dan mahasiswa

terhadap teknologi internet. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini

adalah simple random sampling . Hal ini dilakukan karena populasi dosen d an

mahasiswa dianggap homogen. Alat analisis statistik yang digunakan adalah

statistik deskriptif tabulasi silang ( cross tabulation), uji beda (analysis of

variance) dan regresi (regression). Hasil penelitian menunjukkan bahwa

Technology Acceptance Model (TAM) mengakomodasi berbagai faktor yang

mempunyai pengaruh kepada intensitas penggunaan teknologi atau produk -

produk teknologi. Dengan mengadopsi TAM, beberapa faktor seperti

kompatibelitas (compatibility), manfaat (perceived usefulness) dan kemudahan

(easy of use) merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi intensitas pengunaan

internet.
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Penelitian lain yang dilakukan yang Szajna dalam Jogianto (2007:167)

dengan judul “Software Evaluation and Choice:Predictive Validation of The

Technology Acceptance Instrume nt”. Hasil penelitian menemukan bahwa

konstruk kegunaan persepsian ( perceived usefulness atau PU) dan konstruk

kemudahan penggunaan persepsian ( perceived ease-of-use atau PEOU) signifikan

untuk menjelaskan sikap terhadap penggunaan sistem ( attitude toward use), minat

menggunakan sistem ( intentions tu use), pemakaian sistem dilaporkan ( self-report

usage) dan pemakaian sistem diprediksi ( self-predicted usage).

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu tersebut dapat diketahui bahwa

model penerimaan teknologi at au yang juga disebut dengan technology

acceptance model (TAM) mempengaruhi seseorang dalam menggunakan

teknologi informasi. Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian

terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan. Persamaan antara penelitian

terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama -sama meneliti

mengenai penemrimaan teknologi. Sedangkan perbedaannya, terletak pada obyek

yang diteliti, responden yang diteliti serta alat analisis yang digunakan.

Laila Hadri Nasution, 2006, telah m elakukan penelitian dengan judul

“Pemanfaatan Internet Guna Mendukung Kegiatan Perkuliahan Mahasiswa

Program Pascasarjana UNIMED”. Tujuan utama dari penelitian Laila H.N.

(2006), adalah untuk mengetahui cara pemanfaatan internet dan sejauhmana

manfaat internet dalam mendukung kegiatan perkuliahan mahasiswa PPs

UNIMED (Program Pascasarjana Universitas Negri Medan) semester ganjil tahun

akademik 2003/2004. Dengan menggunakan pendekatan analisis diskriptif

kualitatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas (38%) responden
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mengenal internet setelah menjadi mahasiswa  PPs UNIMED. Tujuan mereka

menggunakan internet, sebagaian besar (70%) dari mereka menyatakan untuk

pemenuhan kewajiban studi dan untuk mencari informasi ilmiah guna mendukung

perkuliahan mereka. Rata-rata internet digunakan 5 kali dalam satu minggu

dengan waktu 1 sampai 2 jam penggunaan. Fasilitas internet yang selalu

digunakan adalah www, dengan menggunakan search engine Yahoo (38% dari

responden), dan Google (30%).  Sekitar 72% dari respnden menyatakan bahwa

penelusuran kubutuhan mereka melalui internet telah didapatkan. Dari hasil

temuan tersebut umumnya (52%) mencetak hasil temuan mereka dan (34%) hanya

dibaca dimonitor komputer.

Studi yang dilakukan oleh Shukriah binti Ismail (2004), mahasis wi Fakultas

Pendidikan Universitas Teknologi Malaysia, dengan judul: “Penggunaan Internet

di Kalangan Mahasiswa. Kajian  terhadap Pelajar SPI, UTM, 2003 -2004”. Dengan

menggunakan pendekatan diskriptif kualitatif serta dengan pengukuran skala

likert 1 sampai 5, hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan mahasiswa

dengan internet dapat disimpulkan dekat dengan nilai rata -rata skor 3,59. Internet

telah memainkan peranan yang besar sebagai sumber pengetahuan dan membantu

proses pembelajaran mahasiswa dengan ni lai rata-rata skor 3,91. Disamping itu,

pengaruh internet dari aspek keagamaan adalah rendah dengan nilai rata -rata skor

3,38, begitu pula dengan aspek hiburan dan sosial dengan nilai rata -rata skor 2,59

dan 2,61.
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2.2. Pengertian Pemasaran

Pemasaran adalah suatu usaha untuk selalu memberikan nilai tambah

(Added Value) kepada konsumen, sehingga terjadi hubungan yang harmonis

antara produsen dengan konsumen. Hubungan yang terjalin antara produsen

kepada konsumen ini tentunya adalah pada terpeliharanya ant ara pihak konsumen

dengan produsen.

Pemasaran secara lebih spesifik sebenarnya adalah upaya untuk selalu

meningkatkan kepuasan konsumen terhadap penukaran yang telah dilakukan oleh

pihak produsen. Upaya untuk selalu dapat meningkatkan kepuasan konsumen ini

berujung pada loyalitas pelanggan dalam setiap melakukan pertukaran, dimana

diharapkan konsumen akan selalu menggunakan pertukaran dengan produsen

tertentu.

Menurut American Marketing Associa tion (AMA) dalam Lamb, Hair,

McDaniel, (2002:6) definisi pemasar an adalah :

“marketing is the process of planning and executing the conception,

pricing, promotion, and distribution of ideas, goods, and services to

create exchanges to satisfy individual and organizational goals”.

(Dapat dikemukakan bahwa pemasaran merup akan suatu proses

perencanaan dan menjalankan konsep , harga, promosi, dan distribusi

sejumlah ide, barang, dan jasa untuk menciptakan pertukaranyang

mampu memuaskan tujuan individu dan organisasi ).

Menurut Basu Swasta (2002:8) kegiatan pemasaran dipandang sebagai :

”suatu kegiatan usaha; sebagai satu kelompok kegiatan usaha yang

saling berkaitan; sebagai suatu kerangka tujuan; sebagai fungsi
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penentuan kebijaksanaan yang koordinatif dan integratif; sebagai suatu

proses ekonomi; sebagai suatu struktur kelemba gaan; sebagai proses

pertukaran atau pemindahan hak milik suatu barang; sebagai suatu

proses konsentrasi; ekualisasi dan disperse; sebagai penciptaan kegunaan

waktu, tempat dan kepemilikan; sebagai suatu proses penyesuaian

permintaan dan penawaran; dan sebagainya”.

Pemasaran dalam arti luas menurut William. Stanton dalam Basu Swastha

(2002:10) adalah :

”Pemasaran adalah sistem keseluruhan dari kegiatan usaha yang dijukan

untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan

mendistribusikan barang dan ja sa yang dapat memuaskan kebutuhan

kepada pembeli yang ada meupun pembeli yang potensial”.

Seperti yang tersebut diatas, maka dapat dikemukakan bahwa secara parsial

definisi tersebut terbagi menjadi empat bagian, pertama suatu sistem : dalam

kegiatan usaha; kedua dibuat untuk : merencanakan, menentukan harga,

mempromosikan, dan mendistribusikan; ketiga sesuatu yang bernilai : barang dan

jasa yang dapat memberikan kepuasan kebutuhan ; keempat untuk kepentingan :

pasar, berupa konsumen rumah tangga yang ada dan  konsumen rumah tangga

yang potensial atau pemakai industri .

2.2.1. Konsep Produk

Menurut Lamb, Hair, McDaniel (2002:414) produk didefinisikan sebagai

”sebagai sesuatu, baik menguntungkan maupun tidak, yang diperoleh seseorang

melalui pertukaran”.
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Dalam Philip Kotler (2002:448) produk adalah ”segala sesuatu yang dapat

ditawarkan ke suatu pasar untuk memenuhi keinginan atau kebutuhan”.

Basu Swastha (2002:94) membagi dua definisi tentang produk yaitu dalam

tinjauan yang sempit dan luas.

”Dalam istilah yang sangat sempit, barang didefinisikan sebagai kumpulan

atribut dan sifat kimia yang secara fisik dapat diraba dalam bentuk yang nyata”.

Secara lebih luas definisi produk menurut Basu Swastha (2002:94) adalah

”suatu sifat yang komplek baik dapat diraba maupun t idak diraba, termasuk

bungkus, warna, harga, prestise perusahaan dan pengecer, pelayanan perusahaan

dan pengecer, yang diterima oleh pembeli untuk memuaskan keinginan atau

kebutuhannya”.

Dari empat definisi tentang produk kesenuanya mengemukakan bahwa

produk adalah satu bentuk material konkrit yang dapat dilihat, dirasakan

manfaatnya, dan mempunyai satu nilai untuk dipertukarkan ke pasar.

2.2.2. Klasifikasi Produk Konsumen

Lamb, Hair, McDaniel (2002:415) jenis produk dapat diklarifikasikan

berdasarkan kebiasaan belanja konsumen.

a. ”Produk kemudahan (Convenience Products)

Adalah jenis yang relatif murah dan menggunakan sedikit pengorbanan

untuk berbelanja, sehingga konsumen tidak perlu bersusah payah

berbelanja untuk jenis ini.

b. Produk belanja (Shopping Product s)

Adalah jenis produk yang relatif lebih mahal, dan diperoleh pada lebih

sedikit toko. Konsumen biasanya membeli sebuah produk belanja hanya

setelah membandingkan dengan beberapa merek atau toko pada gaya,

kepraktisannya, harga dan kecocokan gaya hidup. M ereka bersedia
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untuk berusaha untuk berusaha agar mendapatkan manfaat yang

diharapkan.

c. Produk khusus (Specialty Products)

Ketika konsumen mencari suatu barang tertentu secara intensif dan

enggan menerima pengganti, maka barang itu disebut sebagai produk

khusus.

d. Produk yang tidak dicari (Unsought Products)

Suatu produk yang tidak dikenal oleh calon konsumen atau produk tetapi

oleh calon konsumen atau produk yang dikenal dimana tetapi

pembelinya tidak tidak secara aktif mencari, dikatakan sebagai produk

yang tidak dicari. Produk baru termasuk dalam kategori ini sampai

periklanan dan distribusi yang akan meningkatkan kesadaran konsumen

terhadap produk tersebut”

2.2.3. Bauran Produk (Produk Mix)

Suatu organisasi mencakup semua produk yang dijual. Setiap je nis produk

dalam bauran produk mungkin memerlukan strategi pemasaran yang terpisah. Ada

pun bauran produk menurut Lamb, Hair, McDaniel (2002:417) adalah :

 ”Periklanan yang ekonomis (economies of advertisement)

Lini produk menyediakan skala ekonomis dalam p eriklanan.

Beberapa produk dapat diiklankan di bawah satu payung lini produk.

 Keseragaman kemasan (package uniformity)

Suatu lini produk memperoleh manfaat dari keseragaman kemasan.

Semua kemasannya dalam lini produk mungkin mempunyai tampilan

yang sama dan masih tetap menjaga identitas masing masing

produknya.

 Komponen yang distandardisasi (standadize d components)

Lini produk memperbolehkan perusahaan melakukan standarisasi

komponen-komponennya, dengan demikian akan mengurangi biaya

produksi dan biaya persediaan.
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 Efisiensi dalam penjualan dan distribusi (efficient sales and

distribution)

Suatu lini produk memungkinkan tenaga penjua lan perusahaan

seperti Proster&Gamle menyediakan banyak pilihan yang lengkap

bagi para konsumen. Para distributor dan para ped agang eceran

seringkali cenderung menyimpan produk perusahaan, jika ia

menawarkan lini produk yang banyak.”

2.3. Pengertian Internet

Internet adalah suatu jaringan global dari jaringan jaringan, dan navigasi

dipermudah oleh World-Wide-Web, kaitannya dengan dokumen-dokumen

hypermedia (Mcleod, Jr.,2001:84). Sedangkan menurut Kotler (2004 -753)

internet merupakan web global jaringan komputer yang luas dan berkembang

pesat yang tidak mempunyai manajemen dan kepemilikan sentral.

Secara teknis, internet atau international networking merupakan dua

komputer atau lebih yang saling berhubungan membentuk jaringan

komputerhingga meliputi jutaan komputer di dunia, yang saling berinteraksi dan

bertukar informasi (Anonimous, 2003:1). Pada intinya, internet dapat digunakan

untuk aplikasi bisnis apapun yang melibatkan komunikasi data, termasuk

komunikasi baik di dalam perusahaan maupun dengan lingkungan.

2.3.1. Manfaat Internet

Menurut Anonimous (2003:24) banyak sekali manfaat yang didapatkan

dari internet yang meliputi segala bidang baik bisnis, ekonomi, pemerintahan,

organisasi dan lain sebagainya. Adapun manfaat yang bisa diperoleh dari internet

adalah sebagai berikut :
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a. Informasi yang didapatkan lebih cepat dan murah dengan menggunakan

aplikasi dan fasilitas internet, sepe rti : e-mail, www, newsgroup,gopher,

dan lain sebagainya.

b. Mengurangi biaya kertas dan biaya distribusi, dengan adanya koran,

majalah, brosur dalam internet, dan lain sebagainya.

c. Media promosi, misalnya pengenalan, pemesanan produk perusahaan.

d. Komunikasi interaktif melalui e-mail, video conferencing, IRC, dan

sebagainya.

e. Sebagai alat penelitian dan pengembangan.

f. Sebagai alat pertukaran data.

2.3.2. Fasilitas Internet

Fasilitas-fasilitas dalam internet sangat membantu para pelaku bisnis dan

konsumennya dalam melakukan kegiatan baik itu untuk bisnis, pemerintah, dan

lain sebagainya. Menurut Anonimous (2003:25) beberapa fasilitas internet yang

sering ditemui bahkan digunakan, antara lain sebagai berikut :

a. e-mail; atau electronic mail merupakan cara berkomunikas i dengan

mengetikkan pesan yang akan dikirim pada program komputer untuk

dikirimkan.

b. WWW (world wide web); merupakan aplikasi yang paling menarik di

internet dan dari www ini bisa mendapatkan berbagai informasi tidak

hanya teks tetapi juga gambar maupun be ntuk multimedia lainnya.

c. FTP (file transfer protocol); merupakan salah satu aplikasi di internet

untuk mengambil dan meletakkan suat u file dari server ke komputer , atau

sebaliknya.
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d. Newsgroup; adalah forum diskusi atau suatu tempat dimana terdapat

ruangan-ruangan diskusi yang terpisah, dan tiap -tiap ruangan mempunyai

topik diskusi yang berbada-beda.

e. TELNET; dengan adanya telnet, kita dapat mengakses komputer yang

letaknya jauh dari komputer kita.

f. Chat; merupakan program aplikasi internet yang memungkinkan k ita

berbicara secara langsung dengan lawan bicara.

2.4. Pemasaran Online Dan Perdagangan Elektronik

Pemasaran online dilakukan melalui sistem komputer interaktif, yang

menghubungkan para pelanggan dengan penjual secara elektronis. Menurut Kotler

(2004:752) ada dua jenis saluran pemasaran online, yaitu :

1) Layanan online komersial; menawarkan informasi dan layanan pemasaran

online kepada pelanggan yang membayar biaya bulanan, seperti american

online, compuserve, dan prodigy. Layanan-layanan online tersebut

memberikan pelanggan informasi (berita, perpustakaan pendidikan,

perjalanan, olahraga, referensi), hiburan (lelucon, dan permainan), layanan

belanja, peluang dialog (papan buletin, kotak -kotak obrolan), dan surat

elektronik.

2) Internet; merupakan web global jejaring komputer yang luas dan

berkembang pesat yang tidak mempunyai manajemen dan kepemilikan

sentral. Pada pertengahan dasawarsa 1990 -an, layanan online komersial

disalip oleh internet dalam fungsinya sebagai saluran pemasaran online

utama. Menurut subuah studi yang berjudul ”Females Lead Online Growth
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Spurt” dalam kotler (2004:754), hamper 60 persen dari semua pengguna

internet untuk berbelanja, kenaikan 15 persen dari beberapa tahun lalu.

2.5. Situs Internet Pemasaran

Dalam kotler (2004:758) dikemukakan bahwa situs internet pemasaran

merupakan situs internet yang dirancang untuk melibatkan konsumen dalam

interaksi yang akan menggerakkan mereka lebih dekat ke pembelian atau hasil

pemasaran lain.

2.5.1. Situs Internet Perusahaan

Situs internet perusahaan umumnya menawarkan ragam informasi yang

kaya akan fitur-fitur lain sebagai upaya untuk menjawab pertanyaan -pertanyaan

pelanggan, membangun hubungan yang lebih dekat dengan pelanggan, dan

menghasilkan kesenangan terhadap perusahaan tersebut. Situs -situs itu umumnya

memberikan informasi-informasi tentang sejarah perusahaan, misi, dan

filosofinya, dan produk serta layanan yang ditawarkan. (Kotler 2004:758)

Menurut Kotler (2002:135)  suatu situs perusahaan haruslah didesain

dengan baik. Halaman awal sebaiknya menyajikan menu yang memungkinkan

penelaah bergerak cepat dan mudah ke dalam situs. Dan juga harus dibuat

semenarik mungkin. Hal itu dapat dilakukan dengan gambar bergerak, warna,

suara, dan kontes. Penting pula secara rutin memperbaruhi isi situs internet,

menciptakan daya tarik, dan membuat orang merasa perlu kembali.

2.5.2. Karakteristik Situs Internet Yang Berhasil

Jill & Matthew Ellsworth (1997:207) mengemukakan situs internet

dikatakan ”berhasil” apabila mempunyai karakteristik sebagai berikut :
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1. Situs tersebut sangat visible; terdaftarkan di mesin-mesin pencari seperti

google, yahoo, dan lain sebgainya.

2. Isinya selalu baru; halaman baru ditambahkan, halaman lama diperbaharui.

3. Tiap halaman situs kaya akan informasi; situs tersebut menawarkan isi

yang bagus, menawarkan lebih banyak informasi daripada situs lainnya.

4. Situs tersebut mengenalkan perusahaan dan memberitahukan pengunjung

tentang situs tersebut.

5. Tiap halaman situs mempunyai bantuan navigasi yang jelas.

6. Tiap halaman situs tidak ”mengusir” pen gguna dengan cepat; situs yang

bagus tidak menampilkan terlalu banyak link ke situs lain yang lebih

bagus.

7. Situs dapat dilihat dengan sukses dengan banyak browser.

8. Setiap halaman situs dikelola sebagai titik awal.

9. Situs tersebut mempunyai nilai tambah seja ti; menawarkan layanan, isi,

produk-produk, atau sumber-sumber lain.

10. Situs tersebut mempunyai dukungan organisasional; situs dikelola dan

dijalankan oleh orang yang profesional, mempunyai dukungan anggaran

dan personel.

11. Situs tersebut mampu mengumpulkan in formasi; sehingga pengelola

mengetahui siapa saja yang telah mengunjungi situs dan reaksinya.

12. Situs tersebut mempunyai desain yang cantik; ada teks dan citra

perusahaan, tersedianya interaktivitas yang layak, seimbang dalam hal

grafis, desain, dan warna da lam keksesuaian dengan citra perusahaan,

mempunyai pencitraan citra dan isi yang relatif konsisten dari halaman ke
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halaman dan menyajikan rasa mengunjungi suatu situs, bukan semata -

mata untuk mengoleksi halaman.

2.6. Pengertian e-Commerce

Menurut David Baum dalam Budi Raharjo (1992:2), e -commerce

didefinisikan sebagai :

”e-Commerce is a dynamic set of technologies, applications, and business

process that link enterproses, consumers, and communities trought

electronic transactions and the electronic exch ange of goods, services, and

information.”

(e-Commerce adalah satu susunan teknologi, aplikasi, dan proses bisnis

yang menghubungkan perusahaan, konsumen, dab komunikasi melalui

transaksi elektronik dan pertukaran barang, jasa, dan informasi secara

elektronik).

Menurut R.Kalkota dalam R.Eko Indrajit dan R.Djokopranoto (2005:575) e -

Commerce mempunyai definisi sebagai berikut :

”e-Commerce means ’doing business electronically’ using information and

communications tecnology, such as the internet to do business  with

consumers, with other business, and even within boundaries of the firm.”

(e-Commerce berarti “melakukan bisnis secara elektronis” dengan

menggunakan informasi dan teknologi informasi, seperti internet untuk

berbisnis dengan konsumen, dengan bisnis l ain, dan bahkan batasan-batasan

yang dimiliki oleh perusahaan) .
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”The term e-commerce refers to the general exchange of goods and services

using the internet as a communication channel”  (Keegan dan Green,

2005:567). Istilah e-commerce diartikan sebagai pert ukaran barang dan jasa

secara umum dengan menggunakan saluran komunikasi internet.

Dari beberapa definisi tersebut, maka dapat peneliti kemukakan bahwa e -

Commerce adalah dampak dari berkembangnya teknologi informasi dan

telekomunikasi, sehingga secara sign ifikan merubah cara manusia melakukan

interaksi dengan lingkungannya, yang dalam hal ini terkait dengan mekanisme

perdagangan.

2.6.1. Karakteristik e-Commerce

Menurut R. Eko Indrajit (2002:2) secara luas e -Commerce dibagi

dalam dua jenis yaitu Business to Business (B2B) dan Business to Consumer

(B2C). kedua jenis e-Commerce ini memiliki karakteristik yang berbeda

selengkapnya adalah sebagai berikut :

a. ”Karakteristik Business to Business e -Commerce

 Trading partners yang sudah diketahui dan umumnya memiliki

hubungan (relationship) yang cukup lama. Informasi hanya

dipertukarkan dengan partner tesebut. Dikarenakan sudah

mengenal lawan komunikasi, maka jenis informasi yang

dikirimkan dapat disusun sesuai dengan kebutuhan dan

kepercayaan (trust).

 Pertukaran data (data exchange) berlangsung berulang-ulang dan

secara berkala, misalnya setiap hari, dengan format data yang

sudah disepakati bersama. Dengan kata lain, layanan yang

digunakan sudah tertentu. Hal ini memudahkan pertukaran data

untuk dua antiti yang menggunak an standar yang sama.
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 Salah satu pelaku dapat melakukan inisiatif untuk mengirimkan

data, tidak harus menunggu partnernya.

 Model yang umum digunakan adalah peer-to-peer, dimana

processing intellegence  dapat didistribusikan di kedua pelaku

bisnis.

b. Karakteristik Business to Consumer e -Commerce

 Terbuka untuk umum, dimana informasi disebarkan ke umum.

 Layanan yang diberikan bersifat umum ( generic) dengan

mekanisme yang dapat digunakan oleh khalayak ramai. Sebagai

contoh, karena sistem Web sudah umum digunakan, maka layanan

diberikan sengan menggunakan basis Web.

 Layanan diberikan berdasarkan permohonan ( on demand).

Konsumer melakukan inisiatif dan produser harus siap

memberikan respon sesuai dengan permohonan.

 Pendekatan client/server sering kali digunakan dimana diambil

asumsi client (consumer) menggunakan sistem yang minimal

(berbasis Web) dan processing (business procedure) diletakkan di

sisi server”.

2.6.2. Jenis e-Commerce

Menurut R.Eko Indrajit (2003:2) ada tiga jenis jaringan teknologi

informasi yang biasanya dibangun pada sebuah perusahaan, yaitu internet,

intranet, dan ekstranet :

 ”Internet merupakan jaringan komputer yang dapat

menghubungkan perusahaan dengan domain publik, seperti

individu, komunitas, institusi, dan organisasi. Jalur ini merupak an

jalur termurah yang dapat digunakan perusahaan untuk menjalin

komunikasi efektif dengan konsumen. Mulai dari tukar menukar

data dan informasi dampai dengan transaksi pembayaran dapat

dilakukan dengan cepat dan murah melalui internet. Jenis e-

Commerce yang cocok memakai internet ini adalah B -to-C.
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 Intranet merupakan infrastruktur jaringan computer yang

menghubungkan semua sumber daya manusia, baik manajemen

maupun staf, dalam sebuah perusahaan sehingga dengan mudah

mereka dapat saling berkomunikasi untu k menunjang aktivitas

bisnis sehari-hari. Aplikasi-aplikasi yang berhubungan dengan

komunikasi, kolaborasi, dan kooperasi biasanya diimplementasikan

dalam system intranet ini.

 Sementara ekstranet merupakan sebuah infrastruktur jaringan yang

menghubungkan perusahaan dengan para pemasok dan rekanan

bisnisnya. Jika dahulu teknologi EDI ( Electronic Data

Interchange) banyak dipergunakan untuk keperluan ini, tipe e -

Commerce B-to-B merupakan pilihan tepat untuk membangun

sistem ekstranet di perusahaan”.

Pada akhirnya e-Commerce bukanlah sekedar mekanisme penjualan

barang atau jasa melalui medium internet, tetapi lebih pada sebuah

transformasi bisnis yang merubah cara -cara perusahaan dalam melakukan

aktivitas usahanya sehari-hari. Perubahan mendasar dan redefinisi  ulang

terhadap bisnis inti perusahaan sering kali harus dilakukan sehubungan

dengan fenomena ini, karena berbagai paradigma baru telah mengubur

prinsip-prinsip manajemen konvensional yang jika masih terus dilakukan

justru menjadi hal yang merugikan perusa haan (disadvantages).

2.6.3. e-Commerce Sebagai Perubahan Dalam Bisnis Retail

Pengecer atau retailer adalah saluran distribusi penjualan barang yang

menyalurkan dari pedagang besar atau distributor ke konsumen. Pengecer

pada dasarnya mempunyai empat elem en pokok dalam perannya di

perdagangan, yaitu :

 Mendapatkan produk yang tepat.
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 Dengan harga yang tepat.

 Di tempat yang tepat.

 Pada waktu yang tepat.

Bagaimana pengecer malaksanakan keempat elemen tugas ini telah

beberapa kali berubah secara drastis teruta ma karena pengaruh apa yang

dinamakan distruptive tecnology  atau teknologi pemecah.

2.6.4. Tiga Keunggulan e-Commerce

Menurut Philip Evans dan Thomas S. wurster dalam R. Eko Indrajit,

R. Djokopranoto (2005:580), “perkembangan e -Commerce dewasa ini

adalah generasi kedua dari electronic commerce. Generasi pertama adalah

sekedar perdagangan melalui e-mail biasa, sedangkan generasi kedua lain

setelah terbukti.”

Secara singkat dalam e-Commerce, menawarkan tiga keunggulan

kompetitif yaitu :

 Jangkauan

Jangkauan adalah mengenai akses dan hubungan. Dari segi produsen,

ini berarti seberapa besar dan seberapa banyak pelanggan yang dapat

dijangkau dan berapa jenis barang yang ditawarkan. Dari segi

pelanggan, jangkauan dapat berarti seberapa banyak pilihan barang

yang tersedia dan seberapa mudah mengetahui hat tersebut. Jangkauan

adalah suatu hal yang sangat membedakan antara bisnis elektronik dan

bisnis fisik serta merupakan keunggulan kompetitif utama dari e -

commerce sampai saat ini.



24

 Kekayaan

Kekayaan adalah kedalaman dan keterperincian informasi mengenai

barang atay jasa yang dapat diberikan oleh produsen kepada

pelanggan, ataupun juga kedalaman dan keterperincian informasi yang

dapat dikumpuklan mengenai pelanggan, dalam e -Commerce,

perusahaan pada saat ini memang belum berkompetisi penuh mengenai

kekayaan ini, namun diperkirakan akan merupakan salah satu

keunggulan kompetitif yang besar dikemudian hari.

 Affiliasi

Yang dimaksu affiliasi di sini adalah keberpihakan pada suatu pihak.

Yang ini memang tidak begitunyata  pada bisnis fisik tetapi mulai

tampak pada bisnis elektronik. E -Commerce cenderung ”lebih

berpihak” kepada konsumen dibandingkan dengan bisnis fisik karena

perkembangan teknologi informasi yang digunakan justru

meningkatkan jumlah dan mutu informasi dan j uga keterbukaan. Ini

tentu saja lebih menguntungkan pelanggan. Pelanggan akan lebih

”berkuasa” daripada produsen dibandingkan dengan masa perdagangan

fisik. Pada gilirannya, affiliasi ini akan merupakan keunggulan

kompetitif pula bagi produsen.

2.7. Kerangka Pikir

Berkembangnya paradigma baru dalam pemasaran dimana dengan kemajuan

teknologi informasi dan telekomunikasi, pola pemasaran melalui medium dunia

maya ”cyberspace” ini begitu cepat berkembang dan menjadi satu wacana tentang

satu pola pengembangan bisnis masa depan.
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Untuk itulah peran dari semua pihak harus sejalan dengan laju teknologi

yang sedang bergulir. Pola yang standar pun mulai diterapkan dalam menjalankan

bisnis dunia refferal ini. Dua sektor penting yang ada dalam e -Commerce adalah

B-to-B (Business to Business) dan B-to-C (Business to Consumer) atau

selanjutnya lebih dikenal dengan retail.
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BAB III

METODE PENELITIAN

Metode merupakan cara yang digunakan untuk mencapai tuj uan. Dalam

suatu penelitian, metode digunakan sebagai suatu cara untuk menjawab atau

menjelaskan tujuan penelitian yang ingin dicapaii. Pada umumnya suatu

penelitian dilakukan untuk memecahkan masalah, meskipun terdapat penelitian

yang bertujuan untuk menjelaskan suatu fenomena sosial atau alam . Dalam

penelitian ini metode digunakan untuk menjelaskan secara deskriptif (fenomena

sosial) berkenaan dengan masalah manajemen pemasaran.

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan untuk mengetahui pener apan penggunaan

internet pada mahasiswa adalah penelitian deskriptif. Menurut Indriantoro dan

Supomo (2002:26) ”Penelitian deskriptif adalah merupakan penelitian terhadap

masalah masalah berupa fakta fakta ini dari suatu populasi”.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif sebab ingin menjelaskan,

meringkaskan berbagai kondisi dan situasi yang timbul di masyarakat yang

menjadi obyek penelitian berdasarkan apa yang terjadi. Jadi penelitian ini adalah

penelitian penjelasan untuk menggambarkan pola pengguna an internet oleh

mahasiswa Universitas Brawijaya , berikut model pengembangan internet yang

ingin dicapai.
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3.2. Obyek Penelitian

Obyek penelitian ini adalah seluruh mahasiswa Universitas Brawijaya ,

tanpa membedakan fakultas dan jurusan . Hal ini didasarkan pada peneliti yang

merupakan mahasiswa di lokasi tersebut.

Lokasi penelitian bertempat di Universitas Brawijaya yang beralamatkan

di Jl. Veteran No. 01 Malang.

3.3. Populasi Dan Sampel

Menurut Sugiono (1992:5 ) populasi yaitu “obyek atau subyek yang

mempunyai kuantitas dan karekteristik atau sifat yang ditetapkan oleh peneliti

untuk diambil sebagai obyek penelitian dan kemudian ditarik adanya suatu

kesimpulan”.

3.3.1.Populasi

Populasi sejumlah keseluruhan dari analisa yang m empunyai ciri-ciri atau

sifat (karakteristik) tertentu. Populasinya adalah mahasiswa Universitas Brawijaya

Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen . Berikut data jumlah mahasiswa

Universitas Brawijaya Malang berdasarkan fakultas :
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Tabel 3.1

Jumlah Mahasiswa Universitas Brawijaya Malang Be rdasarkan Fakultas

No Fakultas Jumlah mahasiswa (orang)

1 Ekonomi 3613

2 Hukum 1719

3 Ilmu Administrasi 3200

4 Kedokteran 1852

5 MIPA 2223

6 Pertanian 2316

7 Perikanan 1540

8 Peternakan 1159

9 Teknik 3904

10 Teknologi Pertanian 1542

11 Ilmu Sosial 766

12 Sp1 Keperawatan 180

Jumlah 24014

Sumber: Data Primer Yang Telah Diolah

3.3.2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dari karakteristik yang dimiliki oleh

populasi. Dalam penelitian ini peneliti menentukan besarnya sampel berdasarkan

pendapat Steven (1991) yang menyatakan “pengambilan sejumlah sampel bisa

ditentukan sebanyak dua puluh kali jumlah variabel penelitian”. Dalam masalah

ini sampel yang diambil cukup 100 sampel saja dari jumlah populasi yang ada.



30

Dalam suatu penelitian tidak selalu  perlu untuk meneliti semua individu di

dalam suatu populasi karena akan memerlukan waktu, tenaga, dan biaya yang

relatif cukup besar. Oleh karena itu diperlukan sampel yang merupakan bagian

dari populasi yang dianggap mewakili populasi untuk dijadikan seb agai objek

penelitian. Agar sampel yang diambil dapat representatif atau mewakili populasi

maka pengambilan sampel harus tepat.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan non-probability sampling

(penarikan sampling secara non acak). Metode yang digunakan  dalam penelitian

ini adalah Accidental Sampling  (pengambilan sampel secara kebetulan), yaitu

sampel yang dipilih berdasarkan responden yang secara kebetulan ditemui oleh

peneliti (Nazir, 1992:72).

Rumus Slovin dalam Husein Umar (2003:146), digunakan dalam

penentuan sampel untuk penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

21 Ne

N
n




Dimana :

n : ukuran sampel

N : ukuran populasi

e : persen kelonggaran karena pengambilan sampel sebesar 10% atau 0,1.

Dengan demikian jumlah sampel minimal yang digun akan dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut :

2)1,0(240141

24014
585.99
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Dari jumlah jumlah sebesar 99.58 dibulatkan menjadi 100 sampel. Jumlah

sampel sebesar 100 orang tersebut diambil dengan teknik proporsional sampling

untuk setiap fakultas dengan menggunakan rumus (Nazir, 1999:561) berikut ini :

n
N

Ni
ni 

Dimana :

ni : ukuran sampel yang harus diteliti

Ni : ukuran sub populasi ke-i

n : ukuran sampel secara keseluruhan

N : ukuran sampel

Dengan rumus diatas maka penentuan sampel masin g masing fakultas di

tunjukkan dengan tabel sebagai berikut :

Tabel 3.2

Pembagian sampel berdasarkan fakultas

No Fakultas Populasi Sampel

1 Ekonomi 3613 15

2 Hukum 1719 7

3 Ilmu Administrasi 3200 13

4 Kedokteran 1852 8

5 MIPA 2223 9

6 Pertanian 2316 10

7 Perikanan 1540 6

8 Peternakan 1159 5

9 Teknik 3904 16
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10 Teknologi Pertanian 1542 7

11 Ilmu Sosial 766 3

12 Sp1 Keperawatan 180 1

Jumlah 24014 100

Sumber: Data Primer Yang Telah Diolah

Berdasarkan perhitungan diatas, maka diketahui jumlah s ampel dalam

penelitian ini sebanyak 100 mahasiswa Universitas Brawijaya Tahun akademik

2008/2009 yang masih aktif. Dari sampel yang diperoleh digunakan metode

accidental sampling  (pengambilan sampel secara kebetulan) dalam pengambilan

sampel.

3.4. Teknik Pengambilan Sampel

Pada penelitian ini peneliti mengambil sampel dengan teknik non random

sampling (purposive sampling) , di mana penentuan sampel penelitian dilakukan

dengan memilih sekelompok subyek didasarkan atas ciri ciri tertentu yang

dipandang mempunyai sangkut paut erat dengan ciri populasi yang diketahui

sebelumnya yakni mahasiswa Universitas Brawijaya Malang, yang sudah familiar

dengan teknologi internet.

3.5. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari obyek yan g di teliti,

dalam hal ini data diperoleh dari subyek yang bersangkutan dalam

penelitian, subyek penelitian tersebut adalah mahasiswa yang memakai

atau menggunakan e-Commerce.

Adapun data primernya yang diambil adalah mengenai persepsi produk,

harga, promosi, dan saluran distribusi.
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 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain atau diperoleh

tidak langsung dari obyek penelitian dan merupakan data pendukung bagi

penelitian yang dilakukan.

3.6. Teknik Pengumpulan Data

1.  Kuesioner

Kuesioner adalah  pengumpulan data dengan menyusun daftar pertanyaan

secara tertulis dimana pertanyaan tertsebut akan disebarkan kepada para

responden untuk memperoleh data serta tanggapan -tanggapan tentang

fenomena yang dihadapi.

2.  Observasi

Observasi adalah pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan

secara langsung terhadap obyek penelitian.

3.  Wawancara (Interview)

Wawancara adalah pengumpulan data dengan cara tanya jawab langsung

dengan responden dan pihak-pihak tertentu yang berhubungan dengan

pengumpulan data dalam penelitian ini

4.  Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan kajian dari beberapa literatur dan berbagai

tulisan yang berkaitan dengan pokok permasalahan, diantaranya topik -

topik pada majalah ekonomi.
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3.7. Teknik Analisis data

Teknik yang digunakan intuk menganalisis data dalam penelitian ini

adalah teknik deskriptif atau lebih spesifik menggunakan medel interaktif.

Menurut Nawawi dan Handari dalam Maksum (2003:26) ”metode deskriptif dapat

diartikan sebagai prosedur atau car a memecahkan masalah penelitian dengan

dengan memaparkan keadaan obyek yang diselidiki sebagaimana adanya fakta

yang aktual pada saat sekarang”.

Sedangkan model interaktif diartikan oleh Miles dan Huberman (1992:19)

”Dalam pandangan model interaktif, ada t iga jenis kegiatan analisis (reduksi data,

penyajian data, dan penarikan kesimpulan) serta proses pengumpulan data itu

sendiri merupakan proses siklus dan interaktif”.

Dalam penelitian ini, data diperoleh dari hasil penyebaran kuisioner

terhadap responden yang pernah menggunakan internet, jawaban dari responden

yang telah terkumpul kemudian dikumpulkan, jawaban kemudian disortir untuk

mencari yang benar benar merupakan jawaban yang sesuai dengan pertanyaan

yang terdapat dalam kuisioner. Hasil dari jawaban t ersebut dikelompokkan dan

disajikan dalm bentuk tabel dan kemudian diberikan penafsiran secara obyektif

sesuai dengan fakta fakta yang ditentukan.
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN BAHASAN

Dalam Bab IV ini disajikan data-data/informasi pendukung untuk menjawab

masalah yang telah dikemukakan di Bab I, atau untuk menjelaskan tujuan

penelitian yang ingin dicapai.

4.1 Karakteristik Mahasiswa UB yang menggunakan Internet

Seperti yang telah diutarakan pada Bab III , bahwa responden dalam

penelitian ini adalah mahasiswa Universitas Brawijaya Malang yang

menggunakan internet sebanyak 100 responden. Berdasarkan hasil penelitian

yang telah dilakukan, maka dapat dikemuka kan beberapa gambaran tentang

karakteristik dari responden yang diteliti  berdasarkan jenis kelamin, fakultas, lama

responden menggunakan internet dan alasan responden memilih menggunakan

internet.

4.1.1 Karakteristik Responden Dilihat Dari Jenis Kelamin

Karakteristik responden yang merupakan mahasiswa Universitas Brawijaya

Malang yang menggunakan internet berdasarkan jenis kelamin responden dapat

dilihat pada tabel berikut ini:

TABEL  4.1

KARAKTERISTIK RESPONDEN MENURUT JENIS KELAMIN

JENIS  KELAMIN RESPONDEN %

L a k i - l a k i

P e r e m p u a n

53

47

53

47

TOTAL 100 100

Sumber : Data Primer Yang Telah Diolah
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DIAGRAM  4.1

Karakteristik Responden Menurut Jenis Kelamin

53%

47%
Laki-laki
Perempuan

Sumber : Data Primer Yang Telah Diolah

Berdasarkan data yang tercantum dari T abel 4.1 di atas, dapat diketahui

bahwa sebanyak 53 mahasiswa atau 53% responden adalah berjenis kelamin laki -

laki dan responden berjenis kelamin perempuan adalah 47 mahasiswa atau 47%

responden. Dengan demikian dapat dikemukakan  bahwa mahasiswa UB yang

mengakses internet berjenis kelamin laki-laki lebih banyak daripada mereka yang

berjenis kelamin perempuan, meskipun selisih jumlah diantara kedua karakteristik

tersebut tidak berbeda jauh. Hal ini menunjukkan bahwa produk internet dapat

digunakan oleh siapapun tanpa memandang jenis kelamin.

4.1.2 Karakteristik Responden Dilihat Dari Fakultas

Untuk menggambarkan karakteristik responden berdasar pada fakultas

dimana responden mahasiswa tersebut belajar maka jawaban mereka dapat

dikemukakan sebagai berikut:



37

TABEL 4.2

KARAKTERISTIK RESPONDEN BERDASARKAN FAKULTAS

JURUSAN RESPONDEN %

Ekonomi

Hukum

Ilmu Administrasi

Kedokteran

MIPA

Pertanian

Perikanan

Peternakan

Teknik

Teknologi Pertanian

Ilmu Sosial

Sp1 keperawatan

15

7

13

8

9

10

6

5

16

7

3

1

15

7

13

8

9

10

6

5

16

7

3

1

TOTAL 100 100

Sumber : Data Primer Yang Telah Diolah

DIAGRAM 4.2

Karakteristik responden Berdasarkan Fakultas

15%
7%

13%

8%9%10%6%

5%

16%
7%

3%

1%
Ekonomi
Hukum
Ilmu Administrasi
Kedokteran
MIPA
Pertanian
Perikanan
Peternakan
Teknik
Teknologi Pertanian
Ilmu Sosial
Sp1 Keperawatan

Sumber : Data Primer Yang Telah Diolah
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Dari Tabel 4.2 tersebut dapat diketahui bahwa sebagian besar 16 responden

mahasiswa atau 16% mengambil perkuliahan di Fakultas Teknik dan 15

responden mahasiswa atau 15% mahasiswa mengambil perkuliahan di Fakultas

Ekonomi, berikutnya disusul dengan mereka yang mengambil perkuliahan di

Fakultas Ilmu Administrasi sebanyak 13 responden atau 13%, di Fakultas

Pertanian sebanyak 10 responden (10%), di Fakultas MIPA sebanyak 9 responden

(9%), di Fakultas Kedokteran sebanyak 8 responden (8%), di Fakultas Hukum

sebanyak 7 responden (7%), di Fakultas Teknologi Pertanian sebanyak 7

responden (7%), di Fakultas Perikanan sebanyak 6 responden ( 6%), di Fakultas

Peternakan sebanyak 5 responden (5%), di Fakultas Ilmu Sosial sebanyak 3

responden (3%), dan di Program Sp1 Keperawatan sebanyak 1 responden (1%).

Dengan demikian mayoritas responden yang merupakan mahasiswa

Universitas Brawijaya Malang mengambil Fakultas Teknik dan Fakultas

Ekonomi. Hal ini dikarenakan banyaknya populasi dari m asing masing fakultas

tersebut, di mana kedua fakultas tersebut merupakan fakultas terbesar di

Universitas Brawijaya Malang. Pada dasarnya fakultas yang diambil responden

tidak berpengaruh terhadap keputusan responden menggunakan internet.

Mengingat penelitian dilakukan pada mahasiswa Universitas Brawijaya Malang

maka dengan adanya karakteristik responden berdasarkan fakultas menunjukkan

bahwa penelitian telah dilakukan pada mahasiswa di dua belas fakultas yang ada

di Universitas Brawijaya Malang.
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4.1.3 Karakteristik Responden Dilihat Dari Lama Responden Menggunakan

Internet

Karakteristik responden berdasarkan pada lama responden menggunakan internet dapat

dikemukakan pada Tabel 4.3 berikut:

TABEL 4.3

KARAKTERISTIK RESPONDEN MENURUT

LAMANYA MENGGUNAKAN INTERNET

LAMA MENGGUNAKAN INTERNET RESPONDEN %

< 3 tahun

3 – 5 tahun

> 5 tahun

8

43

49

8

43

49

TOTAL 100 100

Sumber : Data Primer Yang Telah Diolah

DIAGRAM 4.3

Karakteristik Responden Berdasarkan Lamanya
Menggunakan Internet

8%

43%

49% <3 tahun
3-5 tahun
>5 tahun

Sumber : Data Primer Yang Telah Diolah
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Berdasar pada Tabel 4.3 di atas dapat diketahui bahwa lama responden telah

berpengalaman menggunakan internet yaitu sebanyak 8 responden atau 8%,

mahasiswa telah berpengalaman menggunakan internet selama kurang dari 3

tahun, sebanyak 43 responden atau 43% menyatakan telah menggunakan internet

selama 3 sampai 5 tahun dan sebanyak 49 responden atau 49% menyatakan telah

menggunakan internet selama lebih dari 5 tahun, sehingga mayoritas sampel yang

diteliti telah menggunakan internet selama lebih dari 5 tahun.

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa, mayoritas  mahasiswa

Universitas Brawijaya Malang telah mengenal teknologi internet sejak lama (lebih

dari 3 tahun), bahkan banyak juga yang mengenal internet sebelum menjadi

mahasiswa Universitas Brawijaya.

4.1.4 Karakteristik Responden Dilihat Dari Terakhir Kali Responden

Menggunakan Internet

Karakteristik responden berdasarkan terakhir kali responden menggunakan

internet dapat dilihat pada Tabel 4.4. berikut  ini:

TABEL 4.4

KARAKTERISTIK RESPONDEN MENURUT

TERAKHIR KALI  MENGGUNAKAN INTERNET

TERAKHIR KALI MENGGUNAKAN

INTERNET
RESPONDEN %

Minggu ini

Minggu lalu

Satu bulan lalu

89

10

1

89

10

1

TOTAL 100 100

Sumber : Data Primer Yang Telah Diolah
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DIAGRAM 4.4

Karakteristik Responden Menurut Terakhir Kali
Menggunakan Internet

89%

10% 1%

Minggu ini
Minggu lalu
Satu bulan lalu

Sumber : Data Primer Yang Telah Diolah

Berdasarkan Tabel 4.4 di atas dapat diketahui terakhir kali responden

menggunakan internet yaitu sebanyak 89 responden atau 89% mahasiswa terakhir

menggunakan internet adalah minggu ini, sebanyak 10 responden atau 10%

menyatakan terakhir kali menggunakan internet adalah minggu lalu dan sebanyak

1 responden atau 1% menyatakan terakhir kali menggunakan internet satu bulan

yang lalu. Berdasar pada fenomena tersebut maka  dapat diambil suatu

kesimpulan bahwa mayoritas sampel mahasiswa UB yang diteliti menggunakan

internet hampir tiap hari .

4.1.5 Karakteristik Responden Dilihat Dari Letak Responden Menggunakan

Internet

Karakteristik responden berdasarkan letak atau lokasi responden

menggunakan internet dapat dilihat pada Tabel 4.5. berikut:
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TABEL 4.5

KARAKTERISTIK RESPONDEN MENURUT

LETAK/LOKASI MENGGUNAKAN INTERNET

LOKASI MENGGUNAKAN

INTERNET
RESPONDEN %

Rumah

Kampus

Warnet

28

39

33

28

39

33

TOTAL 100 100

Sumber : Data Primer Yang Telah Diolah

DIAGRAM 4.5

Karakteristik Responden Berdasarkan Letak
Menggunakan Internet

28%

39%

33%

Rumah
Kampus
Warnet

Sumber : Data Primer Yang Telah Diolah

Berdasarkan Tabel 4.5 di atas dapat diketahui bahwa tempat/lokasi dimana

responden menggunakan internet adalah di rumah sebanyak 28 responden atau

28%, sebanyak 39 responden atau 39% menyatakan menggunakan internet di

kampus dan sebanyak 33 responden atau 33% menyatakan menggunakan internet

di warnet, sehingga sampel yang diteliti menggunakan internet hampir rata

menggunakan internet  baik yang di rumah, di kampus, maupun di warnet . Dan
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kecenderungannya di tempat (seperti di kampus) dimana mahasiswa bisa

berinternet dengan tidak terbebani biaya disitu mahasiswa cenderung

menggunakan internet lebih banyak.

4.1.6 Karakteristik Responden Dilihat Kepemilikan Alamat E-Mail

Karakteristik responden berdasarkan letak atau lokasi responden

menggunakan internet dapat dilihat pada  Tabel 4.6. di bawah ini:

TABEL 4.6

KARAKTERISTIK RESPONDEN MENURUT

KEPEMILIKAN E-MAIL

KEPEMILIKAN E-MAIL RESPONDEN %

1  buah

2-3 buah

>3 buah

8

39

53

8

39

53

TOTAL 100 100

Sumber : Data Primer Yang Telah Diolah

DIAGRAM 4.6

Karakteristik Responden Berdasarkan Jumlah
Kepemilikan E-Mail

8%

39%53%

1 buah
2-3 buah
>3 buah
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Sumber : Data Primer Yang Telah Diolah

Berdasarkan Tabel 4.6 di atas dapat dikemukakan bahwa responden

mahasiswa yang memiliki satu buah alamat e-mail sebanyak 8 responden atau 8%

mahasiswa, sedangkan sebanyak 39 responden atau 39% menyatakan mempunyai

2 sampai 3 buah alamat e-mail dan sebanyak 53 responden atau 53% menyatakan

mempunyai lebih dari tiga buah alamat e-mail. Fenomena ini menunjukkan bahwa

mayoritas mahasiswa pengguna internet mempunyai alamat e-mail  lebih dari satu

buah alamat e-mail.

4.1.7 Karakteristik Responden Dilihat Rata-Rata Menggunakan Internet

Dalam Seminggu

Karakteristik responden berdasarkan rata-rata responden menggunakan

internet dalam seminggu dapat dilihat pada Tabel 4.7 berikut  ini:

TABEL 4.7

KARAKTERISTIK RESPONDEN MENURUT

RATA-RATA MENGGUNAKAN INTERNET DALAM SEMINGGU

RATA-RATA MENGGUNAKAN

INTERNET
RESPONDEN %

Kurang dari 5 jam

5-10 jam

Lebih dari sepuluh jam

6

19

75

6

19

75

TOTAL 100 100

Sumber : Data Primer Yang Telah Diolah
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DIAGRAM 4.7

Karakteristik Responden berdasarkan Rata-rata
Menggunakan Internet Dalam Satu Minggu

6%
19%

75%

Kurang dari 5 jam
5-10 jam
Lebih dari 10 jam

Sumber : Data Primer Yang Telah Diolah

Berdasarkan Tabel 4.7 di atas dapat diketahui bahwa rata-rata responden

menggunakan internet dalam seminggu sebanyak 6 responden atau 6%,

mahasiswa menggunakan internet kurang dari 5 jam dalam seminggunya ,

sebanyak 19 responden atau 19% menyatakan menggunakan internet selama 5

sampai 10 jam dalam seminggunya dan sebanyak 75 responden atau 75%

menyatakan menggunakan internet lebih dari sepuluh jam dalam seminggunya .

Informasi ini menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa UB yang menggunakan

internet, mereka menggunakannya  rata-rata hampir tiap hari.

4.2. Definisi Internet Menurut Mahasiswa U B yang Menggunakan Internet

Berikut ini berbagai pengertian Internet menurut responden mahasiswa UB

yang menggunakan internet  dapat dikemukakan dalam beberapa

pengertian/definisi:
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1. Internet merupakan suatu s istem informasi secara global menyediakan

segala informasi dengan koneksi komputer di seluruh dunia.

2. Internet merupakan teknologi informasi yang dapat menghubungkan

komputer diseluruh dunia sehingga memungkinkan melakukan

komunikasi, pertukaran informasi, dan bahkan transaksi perdagangan.

3. Internet adalah Interkoneksi antar jaringan komputer di dunia dengan

menghubungkan berbagai jaringan yang tidak saling bergantung  pada satu

sama lain sedemikian rupa, sehingga jaringan komputer dapat

berkomunikasi.

4. Internet merupakan hubungan antar berbagai jenis kompute r dan jaringan

di dunia yang berbeda sistem operasi maupun aplikasinya di man a

hubungan tersebut memanfaatkan kemajuan media komunikasi (telepon

dan satelit) yang menggunakan protokol standar dalam berkomunikasi

yaitu protokol TCP/IP.

5. Internet merupakan jaringan komputer luas yang menghubungkan pemakai

komputer satu dengan komputer lainnya dan dapat berhubungan dengan

komputer dari suatu negara ke negara lain di seluruh dunia, dimana di

dalamnya terdapat berbagai aneka ragam informasi.

6. Internet adalah jaringan dari himpunan jaringan, layanan angkutan

informasi jalan raya, yang secara keseluruhan bukanlah layanan informasi

komersial.

7. Internet merupakan jaringan komputer yang terhubung dengan jaringan

komputer yang lain yang tanpa menggunakan kabel dan memungk inkan

transfer data informasi, bahkan komunikasi antar komputer .
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8. Internet sebagai perkembangan teknologi informasi yang menggunakan

hubungan komputer dengan IP ( Internet Protocol).

9. Internet adalah suatu sarana informasi berbasis teknologi komputer yang

terintegrasi dengan sistem telekomunikasi.

Dari jawaban-jawaban para responden tersebut dapat diambil sekesamaan

pendapat dan ketidaksamaannya:

Definisi internet yang pertama yang dikemukakan oleh responden

memiliki kata-kata kunci (1) sistem informasi secara global; (2) segala informasi;

dan (3) koneksi komputer di seluruh dunia .

 Definisi yang kedua tersebut diatas memiliki kata -kata kunci (1) teknologi

informasi; (2) menghubungkan komputer diseluruh dunia; (3) melakukan

komunikasi, pertukaran informasi, da n bahkan transaksi perdagangan .

Definisi yang ketiga mengandung kata kunci: (1)  Interkoneksi antar

jaringan komputer di dunia; (2)  menghubungkan berbagai jaringan yang tidak

saling bergantung.

Definisi yang keempat mengandung unsur: (1)  hubungan antar berbagai

jenis komputer; (2) hubungan jaringan di dunia yang berbeda sistem operasi

maupun aplikasinya; (3) memanfaatkan kemajuan media komunikasi  (telepon dan

satelit); dan (4) menggunakan protokol standar dalam berkomunikasi yaitu

protokol TCP/IP.

 Definisi yang kelima memiliki kata kunci: (1) jaringan komputer luas; (2)

dari suatu negara ke negara lain di seluruh dunia; dan (3)  terdapat berbagai aneka

ragam informasi.
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      Definisi yang keenam memil Iki kata kunci: (1) jaringan dari himpunan

jaringan, layanan angkutan informasi jalan raya; (2) secara keseluruhan bukanlah

layanan informasi komersial.

     Definisi yang ketujuh terdapat kata kunci: (1) jaringan komputer yang

terhubung dengan jaringan komputer yang lain yang tanpa menggunakan kabel;

(2) transfer data informasi, bahkan komunikasi antar komputer.

     Definisi kedelapan memiliki kata kunci: (1) hubungan komputer dengan

IP (Internet Protocol).

     Dan definisi yang kesembilan memiliki unsur: (1) sarana informasi

berbasis teknologi komputer yang terintegrasi dengan sistem telekomunikasi .

Dari kata kunci-kata kunci tersebut, suatu pengertian secara umum

tentang internet  dapat dikemukakan bahwa pengertian dari internet adalah

sebagai jaringan komputer luas yang menghubungkan pemakai komputer sat u

komputer dengan komputer lainnya dan dapat berhubungan dengan komputer dari

suatu negara ke negara lain di seluruh dunia, dimana di dalamnya terdapat

anekaragam informasi. Jaringan komputer ini dapat menghubungkan informasi

suatu situs akademik, pemerint ahan, komersial, organisasi, maupun perorangan.

Layanan internet bisa dilakukan melalui komunikasi langsung (email, chatting),

diskusi kelompok (Usernet News, email, milis), atau sumber yang terdistribusi

(World Wide Web), serta melalui lintas (File Transfer Protocol), dan aneka

layanan informasi lainnya. Sistem jaringan ini membentuk sebuah sistem

komputer yang terhubung secara langsung ke jaringan yang memiliki nama

domain dan alamat IP (Internet Protocol) dalam bentuk unik dengan format

tertentu sebagai pengenal.
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4.3. Tujuan Mahasiswa UB Mengakses Internet

Akses internet yang telah dilakukan oleh mahasiswa UB, mahasiswa

pengguna internet memiliki tujuan:

1. Untuk mendukung kelancaran perkuliahan.

Tujuan yang pertama ini dimaksudkan bahwa mahasiswa ingin internet

bisa menunjang keberhasilan studi mereka. Beberapa bapak/ibu dosen

memberi tugas yang berhubungan dengan penggunaan  fasilitas

internet yang ada di kampus, seperti tugas terstruktur, mengambil soal -

soal dan tugas, serta mengumpulkan hasil.  Dikarenakan bapak dan ibu

dosen memberi tugas dan hand outnya melalui internet maka

mahasiswa berusaha untuk bisa menggunakan fasilitas internet dengan

baik agar nilai ahir dari perkuliahan mereka mendapat nilai yang

sangat baik.

2. Meningkatkan komunikasi dengan teman sekelas dan juga teman lama.

Beberapa tugas dari dosen diberikan dalam bentuk tugas kelompok dan

banyak juga tugas mandiri , sehingga mahasiswa butuh berdiskusi

lewat fasilitas internet. Beberapa  fasilitas yang sering digunakan untuk

meningkatkan efektifitas komunikasi sesama teman adalah Facebook;

Friendster; chatting; dan email.

3. Sumber informasi untuk kehidupan pribadi.

Mahasiswa merasa sangat diuntungkan dengan adanya fasilitas internet

di kampus UB, karena dengan internet mahasiswa bisa memperole h

informasi yang sangat banyak, seperti informasi tentang (1) Kesehatan

(bagaimana menjaga kesehatan, menjaga kebugaran, dll) , (2) Rekreasi
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(tempat wisata, hotel dan tarifnya, serta transportasi udara), (3) Hobby

(penyaluran bakat dan kesenangan) , (4) Pengembangan Pribadi melalui

artikel bebas untuk dibaca dan didownload.

4. Untuk memperoleh informasi guna kehidupan yang akan datang lebih

baik, seperti: (1) informasi tentang perkembangan ilmu pengetahuan

dan teknologi, (2) informasi pasar uang dan pasar modal , (3) informasi

bisnis serta harga komoditas yang diperdagangkan.

4.4. Pemahaman mahasiswa UB tentang e -mail, e-commerce, dan e-banking

4.4.1. Pengertian E-Mail Menurut Responden Mahasiswa UB

Dari seluruh Mahasiswa Universitas Brawijaya, semuanya mengeta hui

tentang E-Mail. Akan tetapi jawaban dari definisi E -Mail tersebut sangatlah

bermacam-macam. Jawaban mahasiswa UB pengguna internet ten tang e-mail

adalah:

1. E-Mail adalah singkatan dari Electronic Mail yang artinya pesan atau surat

secara elektronik, baik berupa teks maupun gabungan dengan gambar,

yang dikirimkan dari satu alamat ke alamat lain di jaringan internet.

2. E-Mail adalah sarana kirim mengirim surat melalui jalur Internet.

3. E-Mail adalah sarana komunikasi tanpa menggunakan kertas (paperless)

tapi menggunakan media komputer/internet .

4. E-Mail adalah proses komunikasi yang spontan tidak dibatasi watu yang

lama untuk sampai pada penerimanya.

5. E-Mail adalah komunikasi bisnis yang sangat murah harganya.
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Dari penjelasan responden mahasiswa UB tentang pengertian e-mail,

maka dapat dirinci tentang kata kunci pengertian e -mail tersebut: (1) singkatan

dari Electronic Mail; (2) merupakan pesan atau surat elektronika; (3) dikirim dari

satu alamat ke alamat yang lain di jaringan internet; (4) tanpa menggunakan kertas

(paperless); (5) proses spontan, antara pengiriman informasi dan penerimaannya

terjadi dalam waktu yang sangat cepat;  (6) membutuhkan biaya yang sangat

murah.

E-mail merupakan salah satu fasilitas yang ada di internet yang sangat

sering digunakan oleh mahasiswa UB untuk melakukan komunikasi dengan

sesama mahasiswa dan juga dengan dosennya dalam kaitannya dengan akademik .

E-mail bisa digunakan sebagai sarana untuk:

1. Menyampaikan soal/pertanyaan-pertanyaan dari dosen kepada mahasiswa

atau sebaliknya pertanyaan dari mahasiswa ke dosennya tentang tugas,

tentang perkuliahan, ataupun tentang kegiatan -kegiatan akademik yang

lain.

2. E-mail juga digunakan sebagai sarana berdiskusi tentang suatu kejadian

atau kasus sehingga bisa dicapai suatu pengertian yang sama tentang kasus

tersebut, dan juga bisa diperoleh suatu pemecahan masalah atas timbulnya

kasus tersebut.

Sebagaimana Tabel 4.7. menjelaskan bahwa hampir setiap hari mahasiswa UB

pengguna internet mengakses kegiatan yang mereka melalui internet.  Sebagian

besar komunikasi antar teman dilakukan melalui email dan ada juga y ang

menggunakan fasilitas chatt ing.
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4.4.2. Pengertian E-Commerce Menurut Responden Mahasiswa UB

Pada pertanyaan terbuka berikutnya , peneliti ingin memperoleh pengertian

e-Commerce menurut responden mahasiswa UB. Berikut ini beberapa hal yang

diketahui oleh responden mahasiswa UB tentang e-Commerce:

1. E-Commerce adalah bentuk aplikasi dari internet sebagai media

pemasaran.

2. E-Commerce sebagai suatu Situs dalam format (www/world wide

web) yang menyediakan fitur bagi pengunjung untu k melakukan

transaksi pembelian, seperti : www.fastandcheap.com

3. E-Commerce sebagai suatu Sarana pengiklanan, promosi, dan

penjualan produk barang maupun jasa melalui internet.

4. E-Commerce sebagai suatu Sarana transaksi jual beli dengan

internet sebagai media yang menghubungkan antara konsumen

dengan produsen (antara pembeli dan penjual) .

5. E-Commerce merupakan suatu terobosan baru dalam memas arkan

produk baik barang atau jasa dengan media internet yang mana

proses transaksinya sangat sederhana dan mudah untuk dilakukan.

6. E-Commerce merupakan suatu Model Pengiklanan (commercial

ads) yang dikemas dalam sebuah media elektronik (internet) yang

bisa menampilkan gambar, video, dan bahkan teleconference

antara produsen, dan konsumen serta dapat langsung ditindak

lanjuti dengan proses pembelian terhadap produk yang di iklankan

tersebut.

www.fastandcheap.com
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Dari pengertian E-commerce yang dikemukakan oleh mahasiswa

UB sebagaimana tersebut diatas, maka beberapa kata-kata kunci dari

pengertian tersebut bisa dikemukakan sebagai berikut: (1) E-Commerce

adalah bentuk aplikasi dari internet sebagai media pemasaran; (2) suatu

Situs dalam format (www/world wide web); (3)  yang menyediakan fitur

bagi pengunjung; (4) suatu Sarana pengiklanan, promosi, dan penjualan

produk barang maupun jasa melalui internet ; (5) Sarana transaksi jual beli;

(6)  sebagai media yang menghubungkan antara konsumen dengan

produsen; (7) terobosan baru dalam memasarkan produk baik barang atau

jasa dengan media internet ; (8) bisa menampilkan gambar, video, dan

bahkan teleconference antara produsen, dan konsumen.

Berdasarkan pengertian yang dikemukakan oleh para responden

mahasiswa UB tersebut e-commerce adalah sebuah paradigma baru dalam

pemasaran yang dilakukan dengan fasilitas internet sebagai alat

penyebarluasannya, dimana dalam e -Commerce ini dapat memuat (iklan,

penetapan harga, negosiasi/bargaining process) yang terintegrasi dalam satu

sistem yang dapat diakses baik itu yang berbasis www ( world wide web) atau

domain yang lain misalnya DOS.

Responden mahasiswa UB menyatakan bahwa kegiatan e-commerce di

internet yang telah tumbuh pesat sejak tahun 1997 menjadikan sebuah fasilitas

yang telah familier bagi mahasiswa UB. Bagi mahasiswa UB e-commerce sangat

membantu bagi mahasiswa untuk: (1) mahasiswa bisa mengetahui dengan mudah ,

murah, dan cepat tipe produk dan jasa yang b aru yang mereka butuhkan, seperti

informasi sepeda motor, laptop dan desktop, buku referensi terbaru, produk
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kosmetika dan pakaian, serta handphone; (2) mengetahui spesifikasi produk atau

jasa serta kelebihan dan pemanfaatannya , seperti hususnya alat-alat elektronika

laptop, desktop, dan handphone ; (3) memperoleh informasi harga produk yang

masih asli ataupun yang telah terpakai (second)  khususnya barang-barang

elektronika; (4) melakukan transaksi pembelian produk atau jasa yang diminati

oleh mahasiswa, ini telah dilakukan oleh mahasiswa untuk semua jenis produk

dan juga tiket hususnya untuk transportasi udara ; (5) melakukan penjualan produk

atau jasa oleh mahasiswa yang praktek berwirausaha melalui e-commerce,

hususnya mereka yang menjadi anggota franchai sing.

Tabel 4.8

TABEL PEMAHAMAN MAHASISWA MENGENAI E -COMMERCE

PEMAHAMAN MENGENAI

E-COMMERCE
RESPONDEN %

Mengetahui Tentang E-Commerce

Tidak Mengetahui Tentang E-Commerce

98

2

98%

2%

TOTAL 100 100

Sumber : Data Primer Yang Telah Diolah
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Diagram 4.8

Diagram Pengetahuan Mengenai E-Commerce

98%

2%

mengetahui tentang E-
Commerce
tidak mengetahui
tentang E-Commerce

E-Commerce yang dimaksud oleh Mahasiswa UB, tidaklah selalu

melakukan transaksi melalui Internet. Akan tetapi apabila melihat, mensurvei,

membandingkan suatu produk di Internet itupun dalam pemikiran mereka sudah

melakukan E-Commerce. Mereka mempunyai pemikiran seperti itu karena, hal

tersebut yang dilakukan bisa mempengaruhi keputusan pembelian. Walaupun

pembelian atau transaksi yang dilakukan tidak melalui Internet.

Tabel 4.9

TABEL MAHASISWA MENGENAI PEMANFAATAN E -COMMERCE

PEMANFAATAN E-COMMERCE RESPONDEN %

Pernah Memanfaatkan E-Commerce

Tidak Pernah Memanfatkan E-Commerce

87

13

87%

13%

TOTAL 100 100

Sumber : Data Primer Yang Telah Diolah
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Diagram 4.9

Diagram Pemanfaatan E-Commerce

87%

13% pernah memanfaatkan
E-Commerce

tidak pernah
memanfaatkan E-
Commerce

4.4.3. Pemahaman Mahasiswa UB terhadap E -Banking

Mahasiswa UB memberi arti E-Banking adalah:

1. Kepanjangan dari anak kalimat Elektronik Banking.

2. Aktivitas perbankan yang dijalankan melalui media elektronis, seperti

ATM juga termasuk di dalamnya .

3. Kegiatan ekonomi perbankan yang di lakukan dimana saja tidak harus di

bank itu, dan kapan saja, contoh nya transfer uang lewat internet.

4. Merupakan fitur produk perbankan yang dilakukan tanpa menggunakan

pelayanan pegawai bank, namun melalui delivery channel transaksi

elektronik perbankan.

Kata kunci arti dari E-Banking menurut mahasiswa UB adalah: (1)

Aktifitan Perbankan; (2) Melalui media elektronis; (3) Dapat dilakukan dimana

saja dan kapan saja; (4) Fitur produk perbankan; (5) Tanpa menggunakan

pelayanan pegawai bank; (6) melalui delivery channel transaksi elektronik.
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Secara keseluruhan dari kata -kata kunci arti E-Banking, maka Electronic

Banking, atau e-Banking bisa diartikan sebagai aktifitas perbankan di internet.

Layanan ini memungkinkan nasabah sebuah bank dapat melakukan hampir semua

jenis transaksi perbankan melalui sarana internet, khususny a via web. Mirip

dengan penggunaan mesin ATM, lewat sarana internet seorang nasabah dapat

melakukan aktifitas pengecekan rekening, transfer dana antar rekening, hingga

pembayaran tagihan-tagihan rutin bulanan (listrik, telepon, dsb.) melalui rekening

banknya. Jelas banyak keuntungan yang bisa didapatkan nasabah dengan

memanfaatkan layanan ini, terutama bila dilihat dari waktu dan tenaga yang dapat

dihemat karena transaksi e-banking jelas bebas antrian dan dapat dilakukan dari

mana saja sepanjang nasabah dapat terhubung dengan jaringan intern et.

Tabel 4.10

TABEL MAHASISWA MENGENAI PENGGUNAAN E -BANKING

PENGGUNAAN E-BANKING RESPONDEN %

Pernah Menggunakan E-Banking

Tidak Pernah Menggunakan E-Banking

97

3

97%

3%

TOTAL 100 100

Sumber : Data Primer Yang Telah Diolah
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Diagram 4.10

Diagram Penggunaan E-Banking

97%

3% pernah menggunakan E-
Banking

tidak pernah
menggunakan E-
Bangking

E-Banking yang dimaksud oleh mahasiswa tidak saja transaksi perbankan

melalui internet saja, akan tetapi transaksi melalui ATM mataupun melalui

Mobile (handphone) juga termasuk E -Banking. Transaksi E-Banking sudah biasa

dilakukan oleh hampir semua mahasiswa karena dirasa efektif dan efisien.

Berdasarkan hasil wawancara dengan sebagian narasumber, mereka berharap

pembayaran registrasi kuliah di Brawijaya bisa dilakukan melalui E -Banking.

Karena hal tersebut bisa memangkas atau  mengurangi waktu dan tenaga.

Mengingat selama ini pembayaran hanya bisa dilakukan melalui bank, yang setiap

semesternya antri.
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4.4.5. Keluhan Mahasiswa Terhadap Fasil itas E-Commerce

Beberapa kendala e-commerce yang dirasakan menjadi keluhan-keluhan

bagi mahasiswa UB hususnya dalam kegiatan pemasaran produk adalah:

(1) Calon customer seperti mahasiswa UB dipaksakan untuk percaya

sepenuhnya pada semua informasi produser di dunia maya, padahal

hampir semua calon cpelanggan belum kenal dengan produser/penjual ,

sehingga wajar bagi calon pelanggan akan timbul kehawatiran pada

kebenaran informasi-informasi produk pada awal mereka akan melakukan

transaksi;

(2) Masih dirasakan kurangnya keberpihakan  produsen terhadap pelanggan,

dimana pelanggan dibebani satu resiko ya ng sangat lazim terjadi pada

pengiriman barang yaitu kerusakan barang pada saat pengiriman adalah

tanggung jawab dari pelanggan;

(3) Kendala psikologis yaitu masih adanya rasa kurang aman ketika

melakukan transaksi melalui internet, dimana banyak kejahatan bai k itu

berupa hacking atau carding, seperti yang sering terjadi adanya orang usil

atau jahat yang melakukan cybercrime.

(4) Masih ada keterbatasan jumlah situs yang ada di tingkat lokal maupun  di

tingkat regional yang memberikan layanan produk secara menyeluru h.

Sementara sebagian situs itu beralamatkan di ibu kota negara yaitu Jakarta

yang membutuhkan biaya transportasi cukup mahal bila pelanggan harus

menemui produsen karena ingin menyampaikan permasalah produk yang

dibelinya.
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4.4.6. Keluhan Mahasiswa Terhadap Praktek E-Banking

Sudah cukup banyak mahasiswa UB memanfaatkan f asilitas E-Banking

dalam transaksi pembelian dan kewajiban pembayaran abunemen/bulanan atas

produk dan jasa yang mereka telah beli. Namun bukan berarti mahasiswa tidak

memiliki masalah terkait dengan penggunaan jasa E-Banking, berikut beberapa

keluhan mahasiswa UB atas penggunaan jasa E -Banking, diantaranya adalah:

1. Keluhan terhadap tingkat keamanan  E-Banking telah nampak pada

Mahasiswa UB. Mereka mengeluhkan tingkat keamanan, karena

keamanan merupakan isu utama dalam e-banking. Telah banyak

mahasiswa UB membaca informasi di mediamasa (elektronika

ataupun cetak) tentang pembobolan rekening yang telah disebar

luaskan Sebagaimana kegiatan lainnya di internet, transaksi perbankan

di internet juga rawan terhadap pengintaian dan penyalahgunaan oleh

tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab.

2. Dirasakan sangat sedikit mahasiswa UB memahami aspek hukum

yang berhubungan dengan dunia maya, disamping itu kriminalitas di

dunia maya yang dilakukan oleh para “penjahat” sangat sedikit

pengamanan dan tindakan yang dilakukan oleh perangkat hukum di

Indonesia, bahkan kejahatan itu masih terus berlangsung.

4.5. Pemanfaatan Fasilitas Hotspot Di Kampus

4.5.1. Pemahaman Fasilitas Hotspot

Dari definisi Hotspot oleh mahasiswa yaitu :
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1. Sebuah area dimana orang bisa mengakses internet, asal menggunakan

laptop atau PDA dengan fitur WiFi (Wireless Fidelity) sehingga bisa

berinternetan tanpa kabel.

2. Dengan pemanfaatan teknologi ini, mahasiswa dapat mengakses

jaringan seperti internet melalui komputer atau laptop yang mereka

miliki di lokasi-lokasi dimana hotspot disediakan  pada lokasi-lokasi

publik.

3. Daerah atau wilayah yang dilayani dengan coverage area tertentu oleh

suatu layanan akses dengan menggunakan media wi -fi, sehingga dapat

melakukan transmit seperti menggunakan kabel.

4. Daerah atau wilayah, dimana kita bisa menggunakan internet.

4.5.2. Penggunaan Fasilitas Hotspot

Fasilitas Hotspot yang disediakan oleh kampus, sangat membantu

mahasiswa dalam mendapatkan akses internet. Ka mpus dirasakan sangat

memperhatikan mahasiswanya. Dengan adanya fasilitas Hotspot di Kampus,

mahasiswa tidak perlu susah-susah pergi ke Warnet (warung internet) terlebih lagi

mengeluarkan dana untuk mendapatkan akses internet.
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Tabel 4.11

TABEL MAHASISWA MENGENAI PEMANFAATAN

FASILITAS HOTSPOT

PEMANFAATAN HOTSPOT RESPONDEN %

Pernah Memanfaatkan Hotspot

Tidak Pernah Memanfatkan Hotspot

100

0

100%

0%

TOTAL
100

100

Sumber : Data Primer Yang Telah Diolah

Diagram 4.11

Diagram Penggunaan Fasilitas Hotspot

100%

0%

pernah memanfatkan
hotspot
tidak pernah
memanfaatkan hotspot

Dari data diatas bisa disimpulkan bahwa semua mahasiswa UB pernah

dan menggunakan fasilitas Hotspot yang disediakan oleh Kampus. Mereka

menggunakan Laptop, ponsel, maupun PDA. Hal ini dirasa praktis, efektif,

dan efisien. Terlebih lagi mahasiswa tidak perlu mengeluarkan dana untuk

mendapatkannya.
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4.6. Penggunaan Akses Internet Melalui Ponsel

Tabel 4.12

TABEL MAHASISWA MENGENAI AKSES INTERNET

MENGGUNAKAN HANDPHONE

PENGGUNAAN HANDPHONE RESPONDEN %

Pernah Mengakses Menggunakan Handphone

Tidak Pernah Mengakses Menggunakan Handphone

95

5

95%

5%

TOTAL 100 100

Sumber : Data Primer Yang Telah Diolah

Diagram 4.12

Diagram Akses Menggunakan Handphone

95%

5% pernah mengakses
menggunakan
handphone
tidak pernah mengakses
menggunakan
handphone



64

4.7. Kendala Yang Dialami Responden Mahasiswa UB Dalam Mengakses

Internet.

Sebagai pengguna internet, mahasiswa UB menyadari adanya beberapa

keterbatasan, kendala, atau ketidak mampuan yang mereka dapati  selama

memanfaatkan internet, kendala tersebut diantaranya:

1) Masih banyak mahasiswa UB yang menyatakan k urangnya penguasaan

bahasa inggris pada diri mereka. Informasi yang tersedia di internet

kebanyakan menggunakan bahasa inggris.

2) Akses internet masih dirasa mahal oleh mahasiswa UB, terutama akses

dilakukan di rumah kost . Meskipun sudah tersedia  di kampus dengan

adanya hot spot yang disponsori oleh pimpinan fakultas dan universitas ,

namun akses internet di kampus masih dibatasi oleh wa ktu.

3) Akses internet masih susah diperoleh, bila mahasiswa UB pulang

kampung dan di kampung mereka belum ada saluran telepon dan jauh dari

sinyal telepon, karena beberapa daerah di Indonesia masih belum memiliki

jalur telepon yang dapat digunakan untuk men gakses internet.

4.8. Harapan Responden Mahasiswa UB terhadap Penerapan Internet Pada

E-Commerce

Untuk lebih meningkatkan penerapan e-commerce dalam kegiatan

pemasaran produk, maka diperluakan satu komitmen yang berasal dari produsen

dan juga pemerintah sebaga i fasilitator terselenggaranya satu kegiatan ekonomi.

Bentuk komitmen produsen sebagai penyedia produk antara lain:
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1. Lebih meningkatkan keberpihakan terhadap pelanggan, seperti dalam

Etika Bisnis bahwa pelanggan tidak boleh diberikan suatu klausula dalam

perjanjian yang sifatnya merugikan pelanggan.

2. Selalu memberikan informasi yang tepat mengenai spesifikasi produk

yang dijual, ketersediaan produk dalam persediaan gudang, penjaminan

terhadap produk yang telah dibeli oleh pelanggan.

3. Memberikan respon/tanggapan yang cepat terhadap transaksi yang

dilakukan oleh pelanggan.

Pemerintah sebagai pelindung pelanggan e-Commerce harus berkomitmen:

1. Memberikan perlindungan terhadap pelanggan yang telah melakukan

transaksi pembelian produk melalui e-Commerce.

2. Melakukan pengawasan melalui Deperindag atau Depkominfo terhadap

produsen yang menggunakan e-Commerce sebagai media pemasaran

produk.

3. Dengan segera mengesahkan Undang -Undang untuk mengatur dan

mentertibkan kejahatan-kejahatan yang dilakukan melalui internet.

4. Mengupayakan sosialisasi penggunaan e-Commerce dalam melakukan

transaksi pembelian terhadap suatu produk.

5. Mendirikan suatu asosiasi atau komunitas pengguna e-Commerce untuk

lebih mempermudap pengawasan terhadap pelanggan.
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4.9. Peluang Usaha Melalui Internet

Banyak cara yang sudah dipraktekkan oleh beberapa mahasiswa

Universitas Brawijaya untuk melakukan peluang yang ada. Mulai usaha yang

membutuhkan modal seminimal mungkin sampai dengan modal yang cukup

besar.

Diantara peluang usaha yang telah dilakukan oleh mahasisw a Universitas

Brawijaya yang tidak jauh dengan adanya internet yaitu :

1. Warnet dan rental pengetikan

Warnet disini membutuhkan modal yang cukup besar, usaha ini

walaupun bisa dikatakan bukanlah terobosan baru saat ini akan

tetapi masih diminati. Mahasiswa juga masih banyak yang

mengunjungi warnet untuk mendapatkan akses internet. Hal ini

dikarenakan mahasiswa membutuhkan akses internet yang relatif

cepat, karena selama ini hotspot yang disediakan oleh kampus

masih belum bisa mencukupi jumlah mahasiswa. Yan g apabila

banyak yang memakai hotspot tersebut, maka bandwith yang

diterima oleh masing masing komputer bertambah kecil sehingga

akses menjadi lambat.

2. Kafe dan Warung Kopi

Warung kopi yang mulai menjamur disekitar kawasan kampus

mulai menyediakan layanan hotspot wi-fi. Hal ini merupakan cara

efektif untuk memancing melanggan yang reta reta mahasiwa.

Beberapa warung yang ada di sekitar jl. Watu Gong dan disekitar

Dinoyo merupakan milik mahasiswa Universitas Brawijaya.
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Mereka inilah yang menangkap peluang ba hwa mahasiswa

membutuhkan layanan akses internet.

Dari dua peluang usaha yang telah disebutkan diatas, masih ada beberapa

peluang yang telah dilakukan beberapa mahasiswa untuk mendapatkan

keuntungan melalui internet. Akan tetapi peluang yang lainnya bersif at bisnis

online, dimana tidak selalu membutuhkan tempat, yang dibutuhkan hanyalah

adanya akses internet. Diantara bisnis online yang telah dilakukan oleh beberapa

mahasiswa yaitu:

1. Online Shop (Toko Online)

Toko online yaitu toko yang ada di dunia internet . Jadi bukanlah toko yang

berupa bangunan, dimana ada pelayan toko yang akan melayani

pelanggan. Toko online merupakan terobosan yang sudah banyak

dilakukan oleh berbagai produsen untuk memperkenalkan produknya.

Hal ini yang membuat banyak mahasiswa mengik uti terobosan ini. Dengan

bermodalkan komputer, internet, dan keahlian dibidang web mereka bisa

memasarkan berbagai produk yang bisa dijual. Sangat praktis dan efisien

tanpa membutuhkan bangunan fisik.

2. Trading Valas

Trading valas (valuta asing) adalah sebu ah perdagangan yang

memperdagangkan mata uang sebuah negara dengan mata uang negara

lain. Yang sekarang banyak dilakukan oleh mahasiswa yaitu Forex

Trading.
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3. Affiliate Program

Yang dimaksud Affiliate program yaitu kerjasama bisnis dimana pelaku

bertindak sebagai penghubung antara produsen dan konsumen. Ketika

konsumen melakukan transaksi, maka pelaku yang dikatakan sebagai

affiliate akan mendapatkan kompensasi atas kerja yang dilakukan.

Dalam affiliate program, dikenal ada tiga tipe yaitu Pay Per Sale, Pay Per

Lead, dan Pay Per Click. Affiliate program merupakan bisnis online yang

resiko kerugian paling kecil diantara bisnis online yang lain.

Alasan melakukan bisnis online karena memiliki efisiensi yang sangat

tinggi, antara lain :

 Bisa menduplikasi bisnis dengan biaya yang lebih murah dibanding bisnis

offline.

 Tidak membutuhkan karyawan.

 Tidak memerlukan biaya yang banyak untuk memulai bisnis online ini,

produk yang dipasarkan, website, dan tentu saja kemampuan komputer.

 Program autopilot yang bisa berjal an secara otomatis selama 24 jam, 7 hari

seminggu.

 Bebas dari resiko penjarahan, kebakaran atau kejahatan lain seperti bisnis

offline.

Walaupun bisnis online mempunyai banyak kelebihan, pasti ada

kekurangan yang membuat bisnis online dihindari. Diantarany a yaitu :

 Memerlukan akses internet, yang tidak semua tempat bisa dilakukan.

 Memerlukan website sendiri dan promosi yang kuat pada bisnis afiliasi.
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 Banyaknya penipu di dunia internet sehingga banyak orang yang tidak

percaya lagi dengan bisnis online.

 Banyaknya pembajak atau plagiator dalam bisnis online.

 Banyaknya peristiwa cybercrime seperti pencurian kartu kredit.

 Undang undang tentang cybercrime atau kejahatan di dunia maya masih

belum ditegakkan.

Untuk kasus kejahatan di dunia maya atau internet, negara  kita menduduki

posisi nomor dua di dunia setelah Ukraina dan semua kejahatan di internat yang

membuat orang takut melakukan bisnis di internet.

4.10. Implikasi Penelitian

Sejak diresmikannya internet pada awal 1997 untuk digunakan secara

komersial, berkembanglah internet sebagai paradigma baru dalam dunia

telekomunikasi. Perkembangan internet yang sedemikian pesat membuka peluang

bisnis baru termasuk dalam cara memasarkan produk baik barang maupun jasa

melalui internet yang kemudian lazim disebut e-Business atau e-Commerce.

Selanjutnya e-Commerce bahkan disebut sebagai suatu paradigma baru

dalam dunia pemasaran berdasarkan analisis dalam penelitian ini, di samping pola

penggunaan internet oleh mahasiswa Universitas Brawijaya Malang. Dapat

dikemukakan bahwa penerapan e-Commerce pada kegiatan pemasaran produk

dari tahun ke tahun terjadi pertambahan yang cukup berarti.

Penerapan e-Commerce dalam kegiatan pemasaran produk memberikan

satu keunggulan kompetitif tersendiri. Dengan jangkauan yang luas, kekayaan

informasi yang diberikan oleh situs tentang produk secara detail menjadikan
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pelanggan atau konsumen tidak lagi bingung untuk melakukan pemilihan produk

yang sesuai dengan keinginan.

Penerapan e-Commerce dalam kegiatan pemasaran produk juga masih

menemui beberapa kendala antara lain:

1. Masih kurangnya keberpihaknya produsen terhadap pelanggan, dimana

pelanggan dibebani satu resiko yang sangat lazim terjadi pada pengiriman

barang yaitu kerusakan barang pada saat pengiriman adalah tanggung

jawab dari pelanggan.

2. Masih kurangnya rasa aman ketika melakukan transaksi melalui internet,

dimana banyak kejahatan baik itu berupa hacking atau carding.

3. Masih terbatasnya jumlah situs lokal yang memberikan layanan produk

secara menyeluruh.

Untuk lebih meningkatkan penerapan e-commerce dalam kegiatan

pemasaran produk, maka diperluakan satu komitmen yang berasal dari produsen

dan juga pemerintah sebagai fasilitator terselenggaranya satu kegiatan ekonomi.

Bentuk komitmen produsen sebagai penyedia produk antara lain:

1. Lebih meningkatkan keberpihakan terhadap pelanggan, seperti

dalam Etika Bisnis bahwa pelanggan tidak boleh diberikan suatu

klausula dalam perjanjian yang sifatnya merugikan pelanggan.

2. Selalu memberikan informasi yang tepat mengenai spesifikasi

produk yang dijual, ketersediaan produk dalam persediaan gudang,

penjaminan terhadap produk yang telah dibeli oleh pelanggan.
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3. Memberikan respon/tanggapan yang cepat terhadap transaksi yang

dilakukan oleh pelanggan.

Pemerintah sebagai pelindung pelanggan e-Commerce harus berkomitmen:

1. Memberikan perlindungan terhadap pelanggan yang telah

melakukan transaksi pembelian produk melalui e-Commerce.

2. Melakukan pengawasan melalui Deperindag atau Depkominfo

terhadap produsen yang menggunakan e-Commerce sebagai media

pemasaran produk.

3. Dengan segera mengesahkan Undang-Undang untung mengatur

dan mentertibkan kejahatan-kejahatan yang dilakukan melalui

internet.

4. Mengupayakan sosialisasi penggunaan e-Commerce dalam

melakukan transaksi pembelian terhadap suatu produk.

5. Mendirikan suatu asosiasi atau ko munitas pengguna e-Commerce

untuk lebih mempermudap pengawasan terhadap pelanggan.

4.11. Pola Penggunaan Internet

4.11.1. Pengenalan Internet

Masa awal pengenalan internet bagi mahasiswa, dapat berbeda bagi

seseorang dengan yang lainnya. Ada mahasiswa yang sudah menge nal internet

sejak dini di sekolah asalnya dan ada pula yang baru mengenalnya setelah menjadi

mahasiswa. Sebagian besar responden  (78%) sudah mulai mengenal dan

menggunakan internet sebelum menjadi mahasiswa. Data ini mengindikasikan
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bahwa kebanyakan responden sudah mengunakan internet ketika mereka duduk di

sekolah lanjutan.

Bahwa lama responden telah berpengalaman menggunakan internet yaitu

sebanyak 8 responden atau 8%, mahasiswa telah berpengalaman menggunakan

internet selama kurang dari 3 tahun, sebanyak 43 responden atau 43%

menyatakan telah menggunakan internet selama 3 sampai 5 tahun dan sebanyak

49 responden atau 49% menyatakan telah menggunakan internet selama lebih dari

5 tahun, sehingga mayoritas sampel yang diteliti telah menggunakan internet

selama lebih dari 5 tahun.

4.11.2. Frekuensi penggunaan Internet

Frekuensi penggunaan internet yang diu kur adalah rata-rata penggunaan

internet per bulan. Frekuensi penggunaan internet bagi mahasiswa dipengaruhi

banyak faktor misalnya, waktu, kebutuhan informasi, b iaya, dan sebagainya.

Dapat diketahui bahwa rata-rata responden menggunakan internet dalam

seminggu sebanyak 6 responden atau 6%, mahasiswa menggunakan internet

kurang dari 5 jam dalam seminggunya , sebanyak 19 responden atau 19%

menyatakan menggunakan internet selama 5 sampai 10 jam dalam seminggunya

dan sebanyak 75 responden atau 75% menyatakan menggunakan internet lebih

dari sepuluh jam dalam seminggunya. Informasi ini menunjukkan bahwa

mayoritas mahasiswa UB yang menggunakan internet, mereka menggunakannya

rata-rata hampir tiap hari.

Dengan frekuensi penggunaan internet yang seperti itu, mahasiswa

mempunyai alamat e-mail yang dibutuhkan. Dapat dikemukakan bahwa
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responden mahasiswa yang memiliki satu buah alamat e-mail sebanyak 8

responden atau 8% mahasiswa, sedangkan sebanyak 39 responden atau 39%

menyatakan mempunyai 2 sampai 3 buah alamat e-mail dan sebanyak 53

responden atau 53% menyatakan mempunyai lebih dari tiga buah alamat e-mail.

Fenomena ini menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa pengguna intern et

mempunyai alamat e-mail  lebih dari satu buah alamat e-mail.

4.11.3. Cara Mengenal Internet

Seseorang mengenal internet dapat melalui berbagai cara, diantaranya

melalui pendidikan atau kursus, melalui bantuan teman, belajar sendiri dan lain

sebagainya. Mayoritas responden (72%) menggunakan internet melalui bantuan

dari temannya. Data ini mengindikasikan bahwa pada umumnyaresponden belajar

internet adalah atas inisiatif sendiri melalui pergaulan dan teman -temanya.

4.11.4. Lokasi Menggunakan Internet

Fasilitas yang tersedia untuk menggunakan internet di perpustakaan atau

kampus tentu jumlahnya tidak sebanding dengan jumlah mahasiswa. Kemampuan

universitas untuk menyediakan fasilitas tersebut diduga juga terbatas. Maka dari

itu kampus menyediakan layanan hotspot wi -fi sehingga mahasiswa dapat

mengakses internet melalui gadgetnya sendiri seperti dari laptop, handphone,

maupun pda.

Tempat menggunakan internet oleh mahasiswa tidak terbatas di kampus

saja, mereka juga bisa menggunakan internet di warnet, tempat umum (kafe, dll ),

ataupun di rumah sendiri.
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Dapat diketahui bahwa tempat/lokasi dimana responden menggunakan

internet adalah di rumah sebanyak 28 responden atau 28%, sebanyak 39

responden atau 39% menyatakan menggunakan internet di kampus dan sebanyak

33 responden atau 33% menyatakan menggunakan internet di warnet, sehingga

sampel yang diteliti menggunakan internet hampir rata menggunakan internet

baik yang di rumah, di kampus, maupun di warnet . Dan kecenderungannya di

tempat (seperti di kampus) dimana mahasiswa bisa ber internet dengan tidak

terbebani biaya disitu mahasiswa cenderung menggunakan internet lebih banyak.

4.11.5. Jenis Informasi yang Sering Dicari di Internet

Jenis informasi yang dicari oleh pengguna internet dapat berupa informasi

ilmiah dan/atau informasi umum ata u non-ilmiah. Jenis informasi yang diinginkan

sangat tergantung dengan kebutuhan dan kondisi pengguna internet.

Data menunjukkan bahwa mayoritas responden (79&) menyatakan bahwa

jenis informasi yang paling sering dicari di Internet adalah informasi ilmiah.

Dimana informasi ilmiah ini diharapkan dapat dan bisa membantu mahasiswa

dalam urusan perkuliahan.

Data ini menggambarkan keadaan yang sangat realistis, sebab idealnya

bahwa seorang mahasiswa harus lebih memprioritaskan pencarian informasi

ilmiah daripada jenis informasi yang lainnya.

Proses pencarian data yang dibutuhkan oleh pengguna biasanya selalu

diharapkan dengan adanya kesesuaian hasil yang ditemukan dengan kebutuhan

yang diperlukan. Umumnya pengguna internet selalu berupaya agar hasil

penelusuran temuan dengan kebutuhan akan berdampak pada tingkat kepuasan
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pemenuhan itu sendiri. Kebutuhan akan sebuah informasi akan serta merta

mendorong pengguna untuk terus berupaya melakukan pencarian keberbagai

situs, atau memformulasikan query -nya kembali dengan kosa kata yang benar,

dengan harapan sistem dapat memberi respon yang baik terhadap permintaan itu

dengan menjumlahkan sejumlah dokumen.
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BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Internet adalah sebagai jaringan komputer luas yang menghubungkan

pemakai komputer satu komputer dengan komputer lainnya dan dapat

berhubungan dengan komputer dari suatu negara ke negara lain di seluruh dunia,

dimana di dalamnya terdapat anekaragam informasi. Jaringan komputer ini dapat

menghubungkan informasi suatu situs akademik, pem erintahan, komersial,

organisasi, maupun perorangan. Layanan internet bisa dilakukan melalui

komunikasi langsung (email, chatting), diskusi kelompok ( Usernet News, email,

milis), atau sumber yang terdistribusi ( World Wide Web), serta melalui lintas (File

Transfer Protocol), dan aneka layanan informasi lainnya. Sistem jaringan ini

membentuk sebuah sistem komputer yang terhubung secara langsung ke jaringan

yang memiliki nama domain dan alamat IP ( Internet Protocol) dalam bentuk unik

dengan format tertentu sebagai pengenal.

E-Commerce adalah satu bentuk terapan dari upaya pemasaran yang

menggunakan internet sebagai medianya. Dalam hal ini e-Commerce dapat berupa

iklan yang langsung menyediakan fasilitas pembelian apabila anda berminat

dengan produk yang ditawarkan tersebut. Keunggulan e-Commerce yang secara

umum dapat digambarkan menjadi tiga yaitu jangkauan yang luas, kekayaan

informasi yang diberikan pada produk yang dijual, dan keberpihakan terhadap

konsumen.
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Secara lebih luas keunggulan e-Commerce dapat ditunjukkan dengan

kemampuan penyajian gambar, video, dan layanan penjualan menjadi satu,

memberikan pelanggan untuk melakukan komunikasi dua arah, antara produsen

dengan pelanggan.

Mahasiswa sudah tidak dapat dipisahkan dari teknologi internet. Mereka

menggunakan internet dengan berbagai macam tujuan. Ada yang bertujuan untuk

membantu perkuliahan, sarana komunikasi, sekedar hiburan, dan lain sebagainya.

Dari berbagai mahasiswa ternyata mempunyai perilaku yang berbeda -beda. Di

sini menunjukkan bahwa pemikiran, kebutuhan manusia sangatlah berbeda antara

yang satu dengan yang lain.

5.2. Saran

Dalam penelitian ini ternyata banyak fakta menarik yang ditemukan.

Dalam rangka menggambarkan fakta -fakta tersebut, maka saran yang dapat kami

kemukakan adalah:

1. Fasilitas internet sudah menjadi bagian penting bagi suatu lembaga

pendidikan. Oleh karena itu diperlukan perencanaan yang dan terarah

untuk pengembangkan fasilitas internet kedepan.

2. Pemerintah sebaiknya membuat dan mengesahkan Undang -undang yang

mengatur, menertibkan, dan menindakan terhadap oknum yang melakukan

kejahatan dalam dunia maya.

3. Konsumen sebaiknya tetap berhati -hati dalam melakaukan transaksi

pembelian melalui e-Commerce, karena sistem pembayaran menggunakan

kartu kredit sangat rentan dengan kejah atan carding.
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4. Menurunkan biaya dengan memberikan subsidi kepada biaya yang

tertanggung oleh pelanggan untuk mengakses internet, sehingga

memungkinkan seluruh lapisan masyarakat untuk mengakses internet.
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KUISIONER

Penelitian tentang
Pola penggunaan internet oleh mahasiswa Universitas Brawijaya Malang

Oleh : Azhar Jihadi

Kuisioner berikut ini merupakan salah satu teknik pengunpulan data primer
tentang Pola penggunaan internet oleh mahasiswa Universitas Br awijaya dalam
kegiatan sehari-hari.

Hasil dari penelitian data primer yang sekaligus sebagai jawaban dari
saudara/saudari sebagai pengguna teknologi internet sangat berguna sebagai
bahan penyusunan skripsi sebagai prasyarat penyelesaian studi peneliti di Jurusan
Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.

Peneliti sangat mengharapkan untuk menjawab seluruh pertanyaan yang ada
dengan jujur. Jawaban yang disampaikan akan dijaga kerahasiannya, atar
kerjasama dan bantuan yang diberikan peneliti mengucap kan terima kasih.

Hormat kami,
Peneliti

Azhar Jihadi Najih
Identitas Pribadi Responden
Isi jawaban yang paling sesuai menurut saudara/saudari!

1. Nama : .......................................................
2. Jenis kelamin : .......................................................
3. Fakultas : .......................................................
4. Jurusan : .......................................................

Petunjuk : lingkarilah satu jawaban yang sesuai menurut anda.
1. Apakah anda pernah menggunakan atau mengakses internet ?

a. Ya
b. Tidak

2. Apa alasan anda anda tidak pernah menggunakan internet ?
a. Tidak tahu apa itu internet
b. Tidak tertarik menggunakannya
c. Masih mempertimbangkan untuk menggunakan

3. Sudah berapa lama anda mengenal dan me nggunakan internet ?
a. kurang dari 1 tahun
b. 1 -3 tahun
c. Lebih dari 3 tahun
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4. Kapan terakhir kali anda menggunakan internet ?
a. Minggu ini
b. Minggu lalu
c. Satu bulan lalu
d. Lebih dari satu bulan

5. Dimana anda biasanya mengakses internet ?
a. Rumah
b. Kampus
c. Warnet

6. Apakah anda mempunyai alamat e-mail ?
a. Ya
b. Tidak

7. Jika anda mempunyai alamat e -mail, berapa buah alamat e-mail anda ?
a. 1
b. 2
c. 3
d. >3

8. Berapa jam rata-rata anda menggunakan atau mengakses internet dalam
seminggu ?

a. Kurang dari 5 jam
b. 5 – 10 jam
c. Lebih dari sepuluh jam

9. Bagaimana frekuensi anda menggunakan internet ?
a. Selalu
b. Sering
c. Terkadang
d. Jarang
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Jawablah pertanyaan di bawah ini sesuai dengan pendapat anda !

1. Apa yang anda ketahui tentang internet?
................................................................................... .....................................
........................................................................................................................
................................................................................................... .....................
..................

2. Siapa yang memperkenalkan anda tentang teknologi internet?
........................................................................................................................
.................................... ....................................................................................
........................................................................................................................
..................

3. Apa yang menjadi tujuan anda ketika mengakses internet?
........................................................................................................................
................................................................................................................ ........
........................................................................................................................
..................

4. Sudah berapa lama anda memanfaatkan teknologi internet?
.................................................... ....................................................................
........................................................................................................................
.................................................................... ....................................................
..................

5. Apakah anda ketahui fasilitas hotspot di kampus ?
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
..................

6. Apakah dengan adanya fasilitas hotspot sangat membantu anda ?
........................................................................................................................
.................................................................................... ....................................
........................................................................................................................
..................

7. Manfaat apa saja yang anda rasakan setelah menggunakan atau mengenal
teknologi internet?
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
..................
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8. Dalam sehari, rata-rata berapa jam anda mengakses internet ?
........................................................... .............................................................
........................................................................................................................
........................................................................... .............................................
..................

9. Apa yang anda ketahui tentang e -mail ?
........................................................................................................................
................................ ........................................................................................
........................................................................................................................
..................

10. Apakah pernah mengakses menggunakan handphone ?
........................................................................................................................
.................................................................................................................... ....
........................................................................................................................
..................

11. Apa yang anda ketahui tentang e-banking ?
...................................................................... ..................................................
........................................................................................................................
...................................................................................... ..................................
..................

12. Apakah anda mengetahui tentang e -commerce ?
........................................................................................................................
...................................... ..................................................................................
........................................................................................................................
..................

13. Apakah anda pernah memanfaatkan fa silitas e-commerce ?
........................................................................................................................
................................................................................................................... .....
........................................................................................................................
..................

14. Apakah e-commerce berpengaruh terhadap minat anda terhadap suatu
produk ?
..................................... ...................................................................................
........................................................................................................................
..................................................... ...................................................................
..................

15. Pernahkan anda melakukan transkasi lewat e -commerce ?
................................................................................................................... .....
........................................................................................................................
........................................................................................................................
..................
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16. Bagaimana menurut anda mengenai penerapan e -commerce ?
........................................................................................................................
........................................................................ ................................................
........................................................................................................................
..................

17. Dalam masalah perkuliahan, apakah internet membantu anda ?
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
..................

18. Kendala apa saja yang anda temui pada waktu mengakses internet ?
............................................................................ ............................................
........................................................................................................................
............................................................................................ ............................
..................

19. Harapan ke depan untuk penerapan internet dalam membantu penerapan
perkuliahan ?
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
..................
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