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ABSTRAK 

Privasi saat ini menjadi topic yang sudah tidak asing lagi, dikarenakan 
telah banyak terjadi masalah-masalah terhadapnya, khususnya ketika teknologi 
informasi dan internet semakin berkembang, termasuk media sosial. 
Sasarannyapun bisa mengenai siapa saja, termasuk juga mahasiswa sebagai 
mayoritas pengguna internet saat ini. Menghadapi fakta tersebut, saat ini telah 
gencar aktivitas yang dilakukan oleh pengguna media sosial untuk melindungi 
privasi mereka di media sosial. Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan 
bahwa terjadinya masalah-masalah terhadap privasi seseorang tersebut 
dipengaruhi oleh beberapa faktor. Mulai dari kesadaran privasi, perhatian 
individu, risiko, hingga kepercayaan pengguna. Oleh karena itu penelitian ini 
dilakukan untuk membuktikan apakah benar faktor-faktor yang disebutkan 
memberikan pengaruh terhadap sikap perlindungan yang dilakukan oleh pengguna 
media sosial. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif eskplanatif. 
Penelitian ini dilakukan di Universitas Airlangga dengan menggunakan 118 
mahasiswa sebagai responden, yang didapatkan dengan teknik random sampling 
multistage. Menggunakan Amos 22, hasil menunjukkan tidak terdapatnya 
pengaruh antecedents atau kesadaran privasi terhadap perhatian informasi pribadi 
seseorang (0.372 > 0.10), tidak terdapat pengaruh perhatian informasi pribadi 
terhadap perilaku perlindungan informasi pribadi (0.654 > 0.10). Selain itu, 
terdapat pengaruh dari risiko terhadap kepercayaan seseorang (0.029 < 0.10), 
namun kepercayaan tidak memiliki pengaruh terhadap perilaku perlindungan 
informasi pribadi seseorang (0.857 > 0.10). Selain dari seluruh hasil tersebut, 
pengujian pada Amos 22 juga menunjukkan bahwa gender berpengaruh signifikan 
terhadap perhatian privasi di media sosial, yang ditunjukkan dengan p-value 0.09 
< 0.10. Sedangkan usia tidak berpengaruh, yang ditunjukkan dengan p-value 
0.141 > 0.10. 
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ABSTRACT 

Privacy is currently a topic that is very common right now, because there 
have been many problems for about it, especially when information technology 
and the Internet is still growing massively, including social media. The victims of 
problems mentioned can be anyone, including students as well as the majority of 
Internet users today. Knowing these facts, social media users undertake protection 
acts to their privacy on soci��������	�
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the privacy awarness, their own concerns for personal information, risk, up to 
their trust of social media and organisations. Therefore, this study was conducted 
to prove whether the factors mentioned influence the attitude of protection made 
by users of social media. This study uses explanatory quantitative methods. This 
research was conducted at University of Airlangga with 118 students as 
respondents, obtained by multistage random sampling technique. Using Amos 22, 
the results showed that privacy or antecedents has no influence on concerns of 
information privacy (privacy concerns). Proved by the Regression Weight (0372 > 
0.10). The result also showed that CFIP (privacy concerns) has no influence on 
personal information protection behavior (0.654 > 0.10). Not only that, the result 
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no influence on personal information protection behavior (0.857 > 0.10). Aside 
from all the results showed, another result with Amos 22 also shows that gender 
has a significan impact on privacy concerns, showed by p-value 0.09 < 0.10. 
W���������������������������pact on it, showed by p-value 0.141 > 0.10.  

Keywords: privacy; personal information; protection of information; privacy 
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