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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian   

Internet menjadi salah satu teknologi informasi yang fenomenal belakangan 

ini. Pertumbuhan penggunaan internet yang pesat juga terjadi di Indonesia, 

beberapa tahun ini jumlah pengakses internet di Indonesia mengalami 

peningkatan yang tajam. Baik itu dari kalangan pelajar sampai para profesor bisa 

dipastikan memiliki akun Facebook. Maraknya penggunaan jejaring sosial 

membuat orang-orang mudah berbagi informasi satu sama lain. Terlebih lagi 

berkembangnya smartphone seperti Blackberry, ponsel dan komputer tablet 

berbasis Android maupun Apple membuat Facebook atau jejaring sosial lain 

seperti Twitter semakin mudah untuk diakses. 

Facebook  diluncurkan pertama kali pada tanggal 4 Februari 2004 oleh 

Mark Zuckerberg sebagai media untuk saling mengenal bagi para mahasiswa 

Harvard. Dua minggu setelah facebook diluncurkan, separuh dari mahasiswa 

Harvard telah mendaftar dan memiliki akun di facebook. Tidak hanya itu, 

beberapa kampus lain di sekitar Harvard meminta untuk dimasukkan dalam 

jaringan  facebook. Dalam waktu 4 bulan semenjak  diluncurkan,  facebook telah 

menghubungkan 30 kampus dalam jaringannya (Andina, 2010 dalam Ruhban, 

2013). 

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengung-

kapkan pengguna internet di Indonesia saat ini mencapai 63 juta orang. Dari 
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angka tersebut, 95 persennya menggunakan internet untuk mengakses jejaring 

sosial. Direktur Pelayanan Informasi Internasional Ditjen Informasi dan 

Komunikasi Publik (IKP), Menurut Sembiring, di era globalisasi, perkembangan 

telekomunikasi dan informatika (IT) sudah begitu pesat. Teknologi membuat jarak 

tak lagi jadi masalah dalam berkomunikasi. Internet tentu saja menjadi salah satu 

medianya. Menurut data dari Webershandwick, perusahaan public relations dan 

pemberi layanan jasa komunikasi, untuk wilayah Indonesia ada sekitar 65 juta 

pengguna Facebook aktif. Sebanyak 33 juta pengguna aktif per harinya, 55 juta 

pengguna aktif yang memakai perangkat mobile dalam pengaksesannya per bulan 

dan sekitar 28 juta pengguna aktif yang memakai perangkat per harinya. 

Pengguna Twitter, berdasarkan data PT Bakrie mobile Telecom, memiliki 19,5 

juta pengguna di Indonesia dari total 500 juta pengguna global. Twitter menjadi 

salah satu jejaring sosial paling besar di dunia sehingga mampu meraup 

keuntungan mencapai USD 145 juta. Produsen di jejaring sosial adalah orang-

orang yang telah memproduksi sesuatu, baik tulisan di Blog, foto di Instagram, 

maupun mengupload video di Youtube. Kebanyakan pengguna Twitter di 

Indonesia adalah konsumen, yaitu yang tidak memiliki Blog atau tidak pernah 

mengupload video di Youtube namun sering update status di Twitter dan 

Facebook. Jejaring sosial lain yang dikenal di Indonesia adalah Path dengan 

jumlah pengguna 700.000 di Indonesia. Line sebesar 10 juta pengguna, Google+ 

3,4 juta pengguna dan Linkedlin 1 juta pengguna (http://kominfo.go.id). 

Indonesia merupakan Negara yang aktif dalam penggunaan Facebook, 

bahkan sekarang ini ada di posisi urutan kedua diantara 10 Negara Pengguna 

http://kominfo.go.id/
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Facebook terbanyak di dunia. Di posisi kedua adalah Indonesia sebagai negara 

dengan pengguna facebook terbesar di dunia yaitu sebanyak 41.777.240 pengguna 

dari 241.452.952 total penduduk Indonesia yang menempati urutan ke empat 

sebagai negara berpenduduk terbanyak di dunia. Sebanyak 41% berasal dari usia 

18-24 tahun, sebanyak 21% berusia 25-34 tahun. Pengguna pria lebih banyak dari 

pada wanita, yaitu sebanyak 60%. Pengguna internet di Indonesia mencapai 45 

juta jiwa, 48% mengakses internet dari ponsel. Kecepatan akses internet di 

Indonesia mencapai 1,21 mbps, tetapi kenyataannya banyak yang tidak mencapai 

kecepatan tersebut. Internet di Indonesia masih menjadi hal yang banyak 

meninggalkan persoalan seperti akses lambat, biaya mahal, penipuan, monopoli 

ISP, konten-konten yang merugikan (pornografi). Langkah pemerintah di bidang 

teknologi informasi sangat dinantikan oleh masyarakat Indonesia agar rakyat 

Indonesia dapat menikmati internet dengan baik, harga yang murah, agar rakyat 

Indonesia dapat menggunakan teknologi sehingga tidak tertinggal dengan bangsa 

lain (https://id-id.facebook.com/ITpaint.Corp/posts/544067545627681 ). 

Foulger et al. (2009) Menyatakan tidak adanya batasan privasi yang jelas 

dan adanya permasalahan terkait dengan etika dalam menggunakan situs jejaring 

sosial. Hal tersebut dapat kita buktikan dari munculnya kasus-kasus yang 

disebabkan mempublikasikan informasi mengenai aktivitas dan apa yang sedang 

pengguna Facebook fikirkan saat itu, seperti pemberhentian karyawan 

dikarenakan pengungkapan informasi yang menurut beberapa pihak adalah tidak 

etis. Pemberhentian yang dikarenakan memperbaharui status, mengunggah foto 

atau yang lainnya merupakan sesuatu yang mengejutkan. Profesi doktor, 

https://id-id.facebook.com/ITpaint.Corp/posts/544067545627681
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pengacara, akuntan, pelajar, orang tua, dan pencari kerja harus berhati-hati 

terhadap pembentukan opini-opini dan pengambilan keputusan yang mereka buat 

berdasarkan apa yang mereka temukan di media online. Peristiwa tersebut dapat 

terjadi pada siapa saja pengguna situs jejaring sosial, termasuk para Mahasiswa 

jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Seorang Mahasiswa 

dapat dengan tidak sadar mengungkapkan informasi mengenai data pribadinya di 

situs jejaring sosial. Hal tersebut dapat menghasilkan persepsian yang berbeda 

dari pengguna situs jejaring sosial lainnya dan akhirnya berpengaruh terhadap 

status karirnya. Untuk itu diperlukan adanya pengendalian diri (self-control) atas 

informasi yang diungkapkan dalam situs jejaring sosial berbasis online 

(Christofides et al., 2009). Dengan adanya pengendalian diri atas informasi dalam 

jejaring sosial maka kasus-kasus tersebut dapat diminimalisir.   

Entah disadari atau tidak oleh anggota Facebook tersebut, perilaku 

”mengumbar” informasi pribadi di Facebook (dalam bentuk memposting berbagai 

jenis foto, video, catatan, komentar, maupun mengupdate berbagai informasi 

pribadi yang sebetulnya tidak perlu atau beresiko) sebetulnya merupakan sesuatu 

yang dapat membahayakan diri anggota Facebook itu sendiri. Terjadinya berbagai 

tindakan pelecehan, rasisme, pengrusakan reputasi pribadi, penculikan, maupun 

pembunuhan merupakan contoh-contoh resiko yang menanti anggota  Facebook  

yang melakukan hal-hal tersebut (Agustin, 2012). 

Schrek, et al., (1999) menunjukkan bahwa ada hubungan antara 

pengendalian diri yang rendah atas informasi dengan viktimisasi secara online. 

Penemuan tersebut dapat dijadikan landasan bahwa pengendalian diri atas 
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informasi yang diungkapkan berhubungan dengan jejaring sosial berbasis online 

dikarenakan dilakukan secara virtual. Hirschi, (2004) dalam Sibarani, (2010) 

menemukan bahwa pengendalian diri mempengaruhi kekhawatiran persepsian 

setiap individu. Kekhawatiran persepsian ini timbul dikarenakan individu tersebut 

merasa bahwa mereka memiliki pengendalian diri yang rendah terkait dengan 

perilaku online dan viktimasasi.  

Disamping itu Ferraro, (1995) mengatakan bahwa seseorang yang memiliki 

tingkat pengendalian diri yang rendah akan cenderung untuk kesulitan dalam 

menilai konsekuensi apa yang akan diterima dengan mengungkapkan suatu 

informasi dalam jejaring sosial berbasis online. Konsekuensi tersebut dinyatakan 

sebagai resiko persepsian, sehingga pengendalian diri tidak semata-mata 

berpengaruh langsung dengan kekhawatiran persepsian namun dimediasi oleh 

persepsian lain yaitu resiko persepsian.   

Di sisi lain, beberapa penelitian menunjukkan faktor-faktor yang 

mempengaruhi tinggi rendahnya pengendalian diri seseorang dalam menggunakan 

Facebook. Gangadharbatia, (2008) dalam penelitiannya menyatakan bahwa 

kebutuhan akan popularitas dapat memicu seseorang untuk menggunakan situs 

jejaring sosial. Faktor lain yang mempengaruhi pengendalian diri pengguna 

Facebook yaitu self-esteem. Seseorang yang memiliki tingkat self-esteem yang 

tinggi akan cenderung untuk meningkatkan hubungannya dengan seseorang 

dengan lebih dekat sehingga mereka akan menjaga opini positif mengenai diri 

mereka dengan cara mengendalikan informasi yang dipublikasi di halaman 

Facebook, satu cara yang dapat menunjukkan tingkat kepercayaan seseorang 
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terhadap situs jejaring sosial adalah akses terhadap pengendalian (Peluchette and 

Karl, 2009 dalam Sibarani, 2010).  

Ketiga faktor tersebut yaitu kebutuhan akan kepopuleran, kepercayaan, dan 

self-esteem digunakan kembali oleh Sibrani, (2010) dalam penelitiannya, yang 

menyatakan bahwa kebutuhan popularitas tidak berpengaruh terhadap tingkat 

pengendalian diri akuntan, tingkat kepercayaan terhadap situs jejaring sosial 

semakin tinggi justru akan menurunkan pengendalian diri akuntan, tingginya Self–

esteem pada diri akuntan akan meningkatkan pengendalian diri akuntan, tingkat 

pengendalian diri akuntan akan meningkatkan risiko persepsian ketika 

menggunakan jejaring sosial, dengan tingginya risiko persepsian secara tidak 

langsung tingkat kekhawatiran persepsian dalam menggunakan situs jejaring 

sosial juga akan tinggi. 

Berdasarkan hasil dari beberapa penelitian sebelumnya yang menunjukan 

hasil yang konsisten, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan tema 

dengan judul “FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGEN-

DALIAN DIRI MAHASISWA DAN PENGARUHNYA KEPADA 

KEKHAWATIRAN PERSEPSIAN MELALUI RESIKO PERSEPSIAN 

MAHASISWA DALAM SITUS JEJARING SOSIAL (Studi Empiris pada 

Mahasiswa Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta)”. Dalam 

penelitian ini, peneliti melakukan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh 

Shibrani, (2010). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan 

Shibrani pada objek penelitian. Shibrani, (2010) melakukan penelitian pada 

akuntan internal, eksternal dan pendidik di Indonesia yang terdaftar sebagai 
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anggota facebook. Sedangkan objek pada penelitian ini adalah Mahasiswa 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta Program 

Studi Akuntansi pada tahun 2014. 

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang disampaikan tersebut, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:  

1. Apakah tingkat kebutuhan akan popularitas mahasiswa program studi 

akuntansi berpengaruh terhadap tingkat pengendalian diri mahasiswa program 

studi akuntansi ketika menggunakan situs jejaring sosial?  

2. Apakah tingkat kepercayaan mahasiswa program studi akuntansi terhadap 

situs jejaring sosial berpengaruh terhadap tingkat pengendalian diri 

mahasiswa program studi akuntansi ketika menggunakan situs jejaring sosial?    

3. Apakah tingkat Self-esteem mahasiswa program studi akuntansi berpengaruh 

terhadap tingkat pengendalian diri mahasiswa program studi akuntansi ketika 

menggunakan situ jejaring sosial?  

4. Apakah tingkat pengendalian diri mahasiswa program studi akuntansi 

berpengaruh terhadap tingkat resiko persepsian mahasiswa program studi 

akuntansi ketika menggunakan situs jejaring sosial? 

5. Apakah resiko tingkat persepsian mahasiswa program studi akuntansi 

berpengaruh terhadap tingkat kekhawatiran persepsian diri mahasiswa 

program studi akuntansi ketika menggunakan situs jejaring sosial?  
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C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini 

adalah:      

1. Menganalisis pengaruh tingkat kebutuhan akan popularitas mahasiswa 

program studi akuntansi berpengaruh terhadap tingkat pengendalian diri 

mahasiswa program studi akuntansi ketika menggunakan situs jejaring sosial. 

2. Menganalisis tingkat kepercayaan mahasiswa program studi akuntansi  

terhadap situs jejaring sosial berpengaruh terhadap tingkat pengendalian diri 

mahasiswa program studi akuntansi ketika menggunakan situs jejaring sosial. 

3. Menganalisis tingkat Self-esteem mahasiswa program studi akuntansi 

berpengaruh terhadap tingkat pengendalian diri mahasiswa program studi 

akuntansi ketika menggunakan situ jejaring social. 

4. Menganalisis tingkat pengendalian diri mahasiswa program studi akuntansi 

berpengaruh terhadap tingkat resiko persepsian mahasiswa program studi 

akuntansi ketika menggunakan situs jejaring sosial. 

5. Menganalisis resiko tingkat persepsian mahasiswa program studi akuntansi 

berpengaruh terhadap tingkat kekhawatiran persepsian mahasiswa program 

studi akuntansi ketika menggunakan situs jejaring sosial?  

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian yang baik harus mempunyai kontribusi atau manfaat kepada 

pengguna hasil penelitian. Pengguna hasil penelitiai ini antara lain adalah 

individu, akademisi, praktisi, perusahaan, sampai pemerintah. Kontribusi dapat 
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didefinisikan sebagai manfaat yang diteliti berupa kontribusi teori, kontribusi 

praktek dan kontribusi kebijakan dari isu yang diteliti kepada pemakai hasil 

penelitian. Secara spesifik manfaat yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Manfaat Akademis 

Secara Akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi bagi perkembangan teori di indonesia, kususnya mengenai 

masalah penggunaan situs jejaring sosial dengan media Facebook. 

2. Bagi Peneliti 

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan peneliti dan dapat lebih 

mengetahui hubungan pengendalian diri dan keterkaitan yang 

mempengaruhi kehawatiran persepsian melalui resiko persepsian dalam 

situs jejaring sosial. 

3. Bagi masyarakat 

Penelitian ini diharapkan mampu menambah keperdulian akan ketertiban 

dalam pengawasan dan pengendalian diri dalam menggunakan layanan 

jejaring sosial. 
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E. Sistematika Penulisan 

Sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, yang menjadi dasar untuk 

melakukan penelitian serta terdapat perumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menguraikan tentang Self Control Theory, Kebutuhan akan Popularitas, 

Tingkat Kepercayaan, Persepsi Resiko (Resiko Persepsian), Self-Esteem dan 

Resiko Persepsian dan Kekhawatiran Persepsian dan serta pengembangan 

hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraikan ruang lingkup penelitian, populasi dan sampel, teknik 

pengumpulan sampel, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, definisi 

operasional variabel, uji kualitas data dan teknik analisis data. 

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi deskripsi objek penelitian, hasil analisis data, dan pembahasanya. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan penelitian, keterbatasan penelitian dan saran bagi 

penelitian selanjutnya. 


