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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 social media. Several previous studies indicate that 

today’s user’s protection behavior is highly influenced by several factors. Starting 

from 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 showed that risk has a high influence to user’s trust 

(0.029 < 0.10), but trust has 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. While age doesn’t have an impact on it, showed 

by p-value 0.141 > 0.10.  

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

concerns; social media  
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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. 

Kata kunci: privasi; informasi pribadi; perlindungan informasi; perhatian 

privasi; media sosial 

 

 

 

 

 

 

 



PENDAHULUAN 

Isu privasi saat ini menjadi topik yang sudah tidak asing lagi saat ini. 

Selayaknya yang dikatakan oleh Sarikakis mengenai isu privasi yang semakin intens 

dibicarakan saat ini
2

. Bukan mengapa, namun nyatanya masalah-masalah yang 

menyangkut privasi juga ikut terpengaruhi oleh berkembangnya teknologi. Melihat 

keadaan saat ini, memang tidak dapat dipungkiri bahwa teknologi informasi sangat 

berpengaruh dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Salah satu penelitian terdahulu  

bahkan menganggap bahwa berpengaruhnya teknologi informasi tersebut merupakan 

fenomena besar yang terjadi pada kehidupan manusia
3
. Banyak aspek kehidupan yang 

telah berubah karenanya, dan perubahan tersebut juga terjadi pada aspek privasi ini. 

Begitu pula dengan media sosial, yang memberikan banyak pilihan untuk memulai 

sebuah komunikasi antar orang satu dengan lainnya. Lebih jauh lagi, media sosial 

memberikan sebuah ruang kepada kita untuk berjejaring dan membuat sebuah 

komunitas
4
. Berbicara mengenai media sosial, dilansir dari Pew Research Center 

pada tahun 2015 yang dilakukan di Amerika, data menunjukkan bahwa 65% dari total 

keseluruhan pengguna media sosial adalah anak muda
5
, pada rentang usia 18 – 29 

tahun. Data lain menunjukkan bahwa pada rentang usia tersebut, sebesar 83% 

pengguna internet dan 90% pengguna aktif media sosial
6
.  

Sebelum bisa menggunakan media sosial, ada hal-hal yang harus dilakukan 

pengguna untuk dapat bebas menggunakan platform tersebut. Kita akan diminta 

untuk mengisi sejumlah kolom seperti nama, alamat, nomor telepon, dan lain 

sebagainya untuk memudahkan kita dikenali oleh pengguna lain melalui informasi 
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yang kita berikan
7
. Pengisian hal-hal semacam itu sering kali tanpa disadari oleh 

pengetahuan si calon pengguna media sosial. Secara tidak sadar pula mereka 

mengekspos data dan informasi pribadi mereka pada orang-orang asing. 

 Aktivitas yang menyangkut persebaran informasi pribadi sebenarnya sah-sah 

saja untuk dilakukan, karena pemilik akunlah yang mempunyai kendali utama pada 

akunnya. Tidak melupakan fakta bahwa sifat dasar manusia salah satunya adalah 

adanya keinginan untuk diakui akan eksistensinya dimana berada
8
. Kekhawatiran 

yang muncul adalah ketika konten-konten pribadi milik kita akan disalahgunakan dan 

menyerang area privasi pengguna oleh oknum tidak bertanggung jawab tersebut. 

Telah banyak sekali kasus-kasus yang muncul di televisi maupun koran-koran, 

misalnya saja penipuan, sexual harrassmet, stalker, cyberwar, cybercrime hingga 

cyber bullying, penyalahgunaan data dan informasi seseorang. Bahkan terdapat 

wacana pemerkosaan berlatarbelakang perkenalan yang dimulai dari media sosial. 

Sedangkan kita tahu bahwa perkenalan dimulai dari orang lain yang telah melihat 

akun kita di mesia sosial. 

Baru-baru ini kabar hangat berhembus mengenai kehebohan di Facebook. 

Pada bulan April lalu secara mendadak muncul berita bahwa sebanyak 50 juta data 

pengguna Facebook disalahgunakan oleh pihak ketiga, Cambridge Analytica Ltd. 

untuk kepentingan elektabilitas presiden Amerika Serikat, Donald Trump
9
. Pada 

tahun 2012 juga terjadi hal serupa, kali ini menyerang penyedia jasa email Yahoo!, 

dikabarkan sekitar 453.000 akun dihack dan muncul di website milik si hacker serta 
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kasus Google yang mengoleksi informasi pribadi pengguna iPhone
10

. Tentu saja jika 

pengguna media sosial mempunyai perhatian khusus terhadap informasi pribadi 

mereka, hal ini merupakan hal yang tidak bisa dikatakan sepele. Sebagai manusia 

yang mempunyai hak asasi yang telah dijamin, ada unsur-unsur dalam masing-

masing individu yang akan terusik bila digunakan secara semena-mena oleh orang 

lain. Ditakutkan data dan informasi yang disalahgunakan tersebut nantinya akan 

merugikan si pengguna sendiri yang notabene tidak mengetahui apapun.  

Korban-korban yang disasar kasus-kasus tersebutpun bisa siapa saja, salah 

satunya tentu saja adalah mahasiswa. Salah satu artikel memberikan penjelasan 

bahwa dari penelitian yang dilakukannya ke 169 mahasiswa perempuan dan 75 laki-

laki, sebesar 18,2% pernah menjadi korban cyberbullying dan sebesar 55% pernah 

melihat kejadian cyberbullying
11

. Didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan di 4 

perguruan tinggi di Amerika, menyatakan dari 72 mahasiswi, 42 telah menjadi korban 

tindak cyberbullying
12

. Tidak menutup kemungkinan bahwa kasus-kasus tersebut 

terus bertambah, melihat saat ini kejahatan sangat mudah dilakukan. Kedua kasus 

tersebut memang masih membahas mengenai terjadinya cyberbullying, dan tidak 

menutup kemungkinan masih banyak kasus cyber-related, khususnya menyangkut 

privasi, yang terjadi. Betapa bahayanya jika kasus-kasus tersebut terus terjadi. 

Berangkat dari masalah tersebut kita dapat menyadari betapa pentingnya seseorang 

untuk mempunyai kesadaran dan perhatian khusus terhadap apa yang menjadi 

miliknya, termasuk informasi pribadi. Entah itu di kehidupan sosial sehari-hari 

maupun di media sosial yang kita miliki. Apalagi bagi mahasiswa, yang selain 
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mempunyai kegiatan yang lebih banyak dari siswa SMA, mereka sedang berada di 

perjalanan menuju dewasa, dan masih mencari jati diri. Saat di perkuliahanpun, sudah 

tidak asing lagi bahwa mahasiswa ini dituntut untuk berpikir lebih kritis. 

METODE 

Penelitian ini dilakukan di Universitas Airlangga, dengan mahasiswa sebagai 

populasinya. Melihat dari model yang digunakan, penelitian ini menggunakan metode 

kuantitatif dengan pendekatan eksplanatif karena menggunakan variabel multivariat. 

Pada penelitian ini kesadaran privasi merupakan variabel laten eksogen (X), perhatian 

privasi yang di dalamnya juga menyangkut privasi akan informasi pribasi sebagai 

variabel mediasi (M), Risiko (R) sebagai variabel eksogen kedua dan Kepercayaan 

(T) sebagai variabel mediator kedua, serta perilaku perlindungan informasi pribadi 

(Y) sebagai variabel laten endogen. Total responden yang didapatkan sebanyak 118 

mahasiswa yang didapatkan dengan teknik multistage random sampling, dengan 

rincian jumlah mahasiswa dari jurusan terpilih adalah Pendidikan dokter 20 

mahasiswa, Ekonomi Islam 18 mahasiswa, Psikologi 30 orang, Farmasi 20 orang, 

Kedokteran Hewan 30 orang. Untuk pengukuran variabel yang diturunkan dalam 

kuesioner, peneliti menggunakan skala likert. Data yang telah didapatkan dioleh 

menggunakan 2 software statistic, yaitu SPSS dan IBM Amos. SPSS digunakan 

untuk menguji uji validitas dan reliabilitas data, sedangkan Amos untuk menguji inti 

dari penelitian ini, yaitu uji pengaruh pada variabel-variabel model. 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Model kerangka Antecedents – Privacy Concerns – Outcomes (APCO) oleh Benamati et. al 



1. KESADARAN PRIVASI (ANTECEDENTS) 

Antecedents di sini dapat dijelaskan sebagai faktor awal dari kesadaran tiap 

individu terhadap privasi. Selain kesadaran terhadap privasi, pada antecedents 

terdapat demografi yang dapat menggambarkan individu tersebut. Berbagai ahli 

berpendapat mengenai level dari kesadaran privasi ini, namun Smith et. al dalam 

Benamati menyimpulkan bahwa kesadaran informasi di sini merupakan kesadaran 

individu pada seluruh topic yang berkorelasi dengan isu privasi, entah dari 

pengalaman pribadi maupun pengetahuannya melalui media lain
13

. Sedangkan 

Vemou, Karyda and Kokolakis mnyebutkan adanya kesadaran privasi ini 

termasuk dalam privacy paradox, dimana masyarakat tidak begitu peduli pada 

risiko yang bisa saja muncul ketika mereka beraktivitas di media sosial namun 

mengatakan bahwa melindungi keamanan privasi mereka adalah suatu yang 

penting
14

.  

Dari penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan walaupun masyarakat sadar 

akan privasinya belum tentu akan berperilaku menjaga keamanannya. Selain 

membahas mengenai kesadaran privasi, antecedents yang merupakan tahap awal 

kesadaran privasi pada setiap individu di model ini juga merujuk pada demografi 

individu. Pada bagian demografi ini, dalam penelitian tersebut peneliti 

mendudukkan dua variabel yang dapat mewakili, yaitu usia dan gender
15

. 

Memang dalam beberapa penelitian terdahulu, aspek demografi ini telah banyak 

memberikan penjelasan bahwa tingkatan umur atau perbedaan gender 

memberikan pengaruh pada tingkat kesadaran mereka akan privasi. 
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2. PERHATIAN PRIVASI (PRIVACY CONCERNS) 

Pada privacy concerns ini yang menjadi dasar utama adalah CFIP (Concerns 

For Information Privacy), atau lebih sederhananya disebut dengan privacy 

concerns,yang berbasis internet atau di media sosial. Bagian CFIP ini lebih 

merujuk pada pengalaman personal individu saat menggunakan media sosial. 

Westin dalam Hsu berpendapat bahwa privasi terkait informasi ini sebagai hak 

setiap individu untuk menentukan informasi apa saja mengenai dirinya yang 

boleh dan tidak boleh diketahui oleh orang lain
16

. Pendapat ini juga didukung 

oleh Clark dan Robert (2010) dalam McGuinnes and Simon yang 

menggarisbawahi bahwa adalah penting bagi setiap orang untuk mengontrol 

informasi pribadi
17

. Terdapat 4 dimensi dalam CFIP, yaitu collection, error, 

secondary use, dan improper access. Collection dimaksudkan pemahaman 

individu bahwa seluruh data pribadi akan diminta dan disimpan di data base 

media sosial. Error dimaksudkan adanya tindak lanjut seperti pengecekan 

berbagai kesalahan data dan informasi pengguna oleh media sosial. Secondary use 

dimaksudkan sebagai adanya penggunaan data yang diserahkan pengguna oleh 

media sosial itu sendiri. Improper access dimaksudkan sebagai pemahaman 

bahwa data individu di jejaring media sosial bersifat aksesibel, bagi pribadi 

maupun orang lain.  

3. RISIKO (RISK) 

Variabel risiko pada model APCO ini merupakan variabel yang ditambahkan 

sendiri oleh peneliti dalam artikelnya, tidak sama dengan variabel antecedents 

maupun CFIP atau privacy concerns yang sebelumnya memang menjadi bagian 

model tetap. Risiko di sini dimaksudkan ‘kemungkinan-kemungkinan kehilangan’ 
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yang dirasakan oleh individu. Kemungkinan-kemungkinan kehilangan dapat 

terjadi dikarenakan individu tersebut menemui risiko saat berkegiatan. Hal yang 

sama juga diungkapkan oleh Mayer dalam Van Slyke et. al yang menyebutkan 

risiko yang dimaksud merupakan segala keyakinan-keyakinan yang dirasakan 

oleh individu saat melakukan kegiatan e-commerce maupun berselancar di web. 

Benamati et. al memasukkan variabel risiko ini karena memperkirakan bahwa 

risiko juga ikut mempengaruhi perilaku perlindungan informasi nantinya. 

Pendapat tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Dinev dan Hart 

yang menunjukkan bahwa risiko ini berhuhungan dengan aktivitas seseorang 

dalam melakukan perlindungan informasi pribadinya di internet, khususnya 

dalam menyerahkan informasi pribadi untuk kepentingan aktivitas e-commerce. 

Dikemukakan juga oleh Kehr et. al dalam artikelnya bahwa adanya kemungkinan-

keumngkinan risiko ini nantinya menentukan perilaku-perilaku individu dalam 

membuka diri di dunia maya
18

.  

4. KEPERCAYAAN (TRUST) 

Kepercayaan dalam model ini merupakan bagian yang cukup penting, 

dikarenakan kepercayaan dikatakan memberikan pengaruh terhadap kegiatan-

kegiatan yang akan dilakukan oleh pengguna internet. Pada model APCO yng 

dikemukakan oleh Mayer et. al dalam Benamati et.al, kepercayaan dikemukakan 

sebagai kesediaan dari setiap individu untuk sadar akan risiko yang akan dihadapi 

pada setiap aktivitas yang dilakukan (dalam hal ini menggunakan media sosial)
19

. 

Sedangkan Dinev dan Hart mengasosiasikan kepercayaan sebagai perilaku 

individu yang bersedia untuk membuka atau menyebarkan/membagikan informasi 

pribadi pada aktivitas di media sosial yang mempercayakan perlindungan 
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terhadap mereka
20

. Jika keduanya disimpulkan secara bersamaan, dapat diambil 

kesimpulan bahwa kepercayaan yang dimaksud di sini adalah sebagai 

kebersediaan individu menghadapi risiko yang mungkin terjadi saat beraktivitas 

di dunia maya, termasuk juga media sosial serta mempercayakan keamanan 

informasi pribadi pada media sosial yang digunakan. 

5. PERILAKU PERLINDUNGAN INFORMASI PRIBADI (OUTCOMES) 

Pada Outcomes, perilaku menjadi salah satu bagian di dalamnya.  Bisa 

dibilang, perilaku merupakan  refleksi dari CFIP atau privacy concerns 

seseorang
21

. Dalam model di atas, outcomes atau behavior ini digambarkan 

sebagai output atau hasil dari kesadaran privasi, perhatian privasi, risiko yang 

diketahui dan dipahami oleh pengguna, serta kepercayaan mereka terhadap media 

sosial. Behavior ini dimaksudkan sebagai perilaku yang berhubungan dengan 

tindakan yang dilakukan oleh pengguna media sosial setelah mereka berada pada 

fase dimensi-dimensi sebelumnya, seperti setelah memahami adanya kesadaran 

privasi dan perhatian privasi, dan lain sebagainya. Seperti yang dikatakan oleh Li 

dalam penelitiannya mengenai privasi, menyatakan bahwa perilaku-perilaku yang 

pengguna tunjukkan di media sosialnya merupakan refleksi utama dari tingkat 

perhatian privasi mereka
22

. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Smith et al 

pada tahun 2011 dalam penelitiannya, mengungkapkan jika perilaku perlindungan 

informasi pribadi atau privasi seseorang merupakan hasil dari perhatian mereka 

sendiri tentang privasi, hasil yang sama dengan pernyataan milik Li
23

. 
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HASIL PENELITIAN 

Berdasarkan uji yang telah dilakukan menggunakan software amos melalui 

uji kecocokan model struktural, tidak terbukti adanya pengaruh variabel tingkat 

kesadaran privasi terhadap variabel privacy concerns. Hal tersebut dapat dilihat 

dari output p-value variabel X sebesar 0.372 yang lebih besar dari alpha 

sebesar 0.10. Melalui hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa meskipun 

mahasiswa universitas Airlangga memiliki tingkat kesadaran privasi yang 

tinggi, tidak mempengaruhi privacy concerns atau perhatian privasinya. Jika 

dikaitkan dengan hasil penelitian milik Benamati et. al, hasil ini berbanding 

terbalik. Dikarenakan hasil yang bervariasi ini, Cho menyimpulkan bahwa 

penelitian menganai privasi sangatlah tergantung pada individual, dan akan 

berbeda hasil penelitian jika dilakukan di lingkungan yang berbeda pula
24

. 

Dinev dan Hart mengungkapkan bahwa pengetahuan umum mengenai internet 

maupun media sosial tidak mempengaruhi sikap seseorang untuk mempunyai 

perhatian privasi
25

. Janda dan Fair menambahkan jika pengalaman-pengalaman 

individu terkait masalah privasi juga tidak selalu mempengaruhi perhatian 

privasi mereka
26

. Indikator pengetahuan serta pengalaman ersebut masuk 

dalam indikator yang digunakan dalam penelitian ini juga, yang mana hasil 

kedua penelitian tersebut mendukung hasil penelitian ini yang menunjukkan 

bahwa kesadaran privasi tidak mempengaruhi perhatian privasi. Berbeda 

dengan pengaruh, pada uji hubungan, variabel tingkat kesadaran privasi 

memiliki hubungan yang positif dengan variabel perhatian privasi. 
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Selanjutnya tidak terbukti juga adanya pengaruh variabel tingkat privacy 

concerns terhadap perilaku perlindungan informasi pribadi pada akun media 

sosial yang dimiliki oleh responden. Hal tersebut dapat dilihat dari output p-

value variabel M yang sebesar 0.654 yang lebih besar dari nilai alpha 0.10. 

Melalui hasil tersebut bisa disimpulkan meskipun tingkat perhatian privasi 

mahasiswa universitas Airlangga tinggi, tidak mempengaruhi perilaku mereka 

untuk melindungi informasi pribadi di media sosial yang mereka gunakan. 

Hasil ini seseuai dengan penelitian sebelumnya milik Krohn et. al dalam Li 

dimana dalam artikel yang ditulisnya tidak terdapat pengaruh yang diberikan 

oleh perhatian privasi seseorang terhadap sikapnya di dunia maya, dalam hal 

ini termasuk media sosial pula
27

. Didukung oleh hasil penelitian milik Zviran 

yang menyatakan perhatian privasi seseorang memiliki pengaruh terhadap 

perilaku surfing di dunia maya, namun tidak memiliki pengaruh terhadap 

perilaku-perilaku perlindungan seseorang, khususnya berbagai  transaksi online 

seperti penggunaan atau pembelian aplikasi-aplikasi baru
28

. Berbeda pada uji 

hubungan, variabel perhatian privasi dan perilaku memiliki hubungan yang 

positif. 

Selanjutnya berdasarkan uji yang telah dilakukan menggunakan software 

amos melalui uji kecocokan model struktural, terbukti adanya pengaruh yang 

signifikan dari variabel risiko terhadap kepercayaan responden akan media 

sosial yang digunakan untuk melindungi data dan informasi pribadi mereka. 

Berdasarkan output p-value, variabel risiko terhadap kepercayaan memiliki 

nilai signifikansi sebesar 0.029 yang kurang dari dari 0.10. Maka dapat 

disimpulkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara risiko terhadap 

kepercayaan. Hasil dapat dibuktikan dari data lapangan, bahwa ketika 
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responden telah sadar akan risiko yang bisa saja terjadi pada data dan informasi 

pribadi mereka di media sosial, maka akan mempengaruhi kepercayaan mereka 

pada media sosial yang mereka gunakan. Hasil ini sesuai dengan hasil 

penelitian milik Benamati et. al dimana menyatakan bahwa persepsi individu 

terkait risiko akan mempengaruhi secara signifikan kepercayaan individu 

tersebut pada media sosial Facebook
29

. Selain pada uji pengaruh, ditemukan 

juga jika pada hubungan, variabel risiko dan kepercayaan memiliki hubungan 

yang positif. 

Berdasarkan uji yang telah dilakukan menggunakan software Amos, pada 

bagian uji kecocokan model struktural, didapatkan hasil yang menyatakan 

bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel kepercayaan 

terhadap variabel perilaku perlindungan informasi pribadi di media sosial. 

Berdasarkan output p-value pada output, variabel kepercayaan terhadap 

perilaku memiliki nilai signifikansi sebesar 0.857 yang lebih besar dari 0.10. 

Maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh dari kepercayaan terhadap 

perilaku perlindungan. Hasil yang sama juga diungkapkan oleh Dinev dan 

Hart, dimana pada penelitiannya menunjukkan bahwa kepercayaan seseorang 

tidak memiliki pengaruh terhadap perilaku-perilaku perlindungan di dunia 

maya, khususnya untuk kegiatan-kegiatan jual-beli online
30

. Selanjutnya pada 

uji hubungan, menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang berbanding 

terbalik atau negatif antara kepercayaan terhadap Y. 

Pada penelitian ini peneliti menemukan temuan menarik, yaitu ternyata 

gender mempengaruhi perhatian privasi mahasiswa Universitas Airlangga, 

yang dibuktikan dengan hasil p-value sebesar 0.09 dimana kurang dari alpha 

0.10.  Hasil ini didukung oleh penelitian milik Fogel pada tahun 2008 yang 
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dilakukan di perguruan tinggi menunjukkan bahwa dalam masalah perhatian 

terhadap privasi perempuan lebih tinggi daripada laki-laki
31

. Selanjutnya, 

ternyata usia tidak mempengaruhi perhatian privasi mahasiswa Universitas 

Airlangga, yang ditunjukkan dengan hasil p-value sebesar 0.141 yang lebih 

besar dari 0.10. Hipotesis yang dikemukakan oleh Benamati et al mengatakan 

bahwa semakin usia bertambah, maka perhatian privasi juga akan meningkat. 

Nyatanya hasil dari uji yang dilakukan Benamati et al tidak memenuhi 

ekspektasi awal, dan hanya memberikan sedikit hubungan antar kedua variabel. 

PENUTUP 

Diketahui dari hasil yang telah dipaparkan pada penelitian ini, ternyata hanya 

variabel risiko dan gender yang mempengaruhi perhatian privasi mahasiswa 

Universitas Airlangga. Data-data pada dokumen menunjukkan jika tingkat 

kesadaran privasi, perhatian privasi, serta perlindungan informasi pribadi yang 

telah mahasiswa Universitas Airlangga lakukan termasuk pada kategori tinggi 

(dihitung dari skala likert), walaupun pada uji tidak menunjukkan adanya 

pengaruh. Beberapa indikator seperti pengtahuan dan pengalaman mahasiswa 

menemui kasus terkait masalah privasi, respon dari mahasiswa menunjukkan 

angka yang tinggi. Peneliti menyarankan untuk tetap mempertahankannya. Begitu 

pula pada perilaku mereka dalam melindungi informasi pribadi di media sosial. 

 

 

 

 

 

                                                           
31

 Joshua Fogel & Elham Nehmad. 2008. Internet social network communities: Risk taking, trust, 

and privacy concerns. Journal of Computers in Human Behaviors. Vol. 25, 153-160. 



DAFTAR PUSTAKA 

Benamati, John H, Zafer D. Ozdemir, H. Jesff Smith. 2017. An empirical test of an 

Antecedents – Privacy Concerns – Outcomes model. Vol. 43(5), 583-600. 

Bright, Laura F; Susan Bardi Kleiser; Stacy Landreth Grau. 2015. Too much 

Facebook? An exploratory examination of social media fatigue. Journal of 

Computer in Human Behavior. Vol. 44, 148-155. 

Cho, Hichang; Milagros Rivera-Sanchez; Sun Sun Lim. 2009. A Multinational Study 

Ononline Privacy: Global Concerns and Local Responses. Journal of New 

Media & Society. Vol/ 11 (3), 395 – 416. 

Deirdre, McGuinnes & Anoush Simon. 2018. Information disclosure, privacy 

behaviours, and attitudes regarding employer surveillance of social 

networking sites. International Federation of Library Associations and 

Institutions. Vol. 44(3) 203–222. 

Dinev, Tamara, Hart Paul. 2004. Internet Privacy Concerns and Their Antecedents 

Measurement Validity and a Regression Model. Journal of Behavior and 

Information Technology. Vol. (23) 6, 413–422. 

Dinev, Tamara & Hart Paul. 2006. An Extended Privacy Calculus Model for E-

commerce Transactions. Journal of Information Systems Research. Vol.17, 

61–80. 

Duggan, Maeve & Brenner, Joanna. 2013. The demographics of social media users, 

2012 (Vol. 14). Washington, DC: Pew Research Center's Internet & American 

Life Project. 

Hsu, Chin-Lung & Judy Chuan-chuan Lin. 2016. An empirical examination of 

consumer adoption of Internet of Things services: Network externalities and 

concern for information privacy perspectives. Journal of Computers in Human 

Behavior.  Vol. 62, 516-527. 

Janda, S., L.L. Fair. 2004. Exploring Consumer Concerns Related to the Internet. 

Journal of Internet Commerce. Vol. (3) 1, 1–21. 



Jinyoung, Min & Byoungsoo, Kim. 2015. How are people enticed to disclose 

personal information despite privacy concerns in social network sites? The 

calculus between benefit and cost. Journal of the Association for Information 

Science and Technology. Vol. 66(4), 839-857. 

Kehr, Flavius, et. al. 2015. Blissfully Ignorant:The Effects of General Privacy 

Concerns, general Institutional Trust, and Affect in the Calculus. Journal of 

Information System. Vol. 25 (6), 607 – 635. 

Li,  Yuan. 2011. Empirical studies on online information privacy concerns: literature 

review and an integrative framework. Communications of the Association for 

Information Systems. Vol. 28,  453–496. 

Menteri Komunikasi dan Informasi. (2018). Siaran Pers Tentang Kominfo 

Perpanjang Aduan Penyalahgunaan Data Oleh Pihak Ketiga dalam Platform 

Facebook. https://kominfo.go.id  Diakses pada 22 Agustus 2018 pukul 21.45. 

Norberg, Patricia A et. al. 2007. The Privacy Paradox: Personal Information 

Disclosure Intensions versus Behaviors. The Journal of Consumer Affairs. Vol. 

41 (1), 100-126. 

Perrin, Andrew. 2015. Social Media Usage: 2005-2015. Pew Research Center. 

Sarikakis, Katharine & Lisa Winter. 2017. Social Media Users’ Legal Consciousness 

About Privacy. Journal of Social Media+Society. 1-14. 

Selkie, Ellen M. et. al. 2015. Cyberbullying, Depression, and Problem Alcohol Use in 

Female College Students: A Multisite Study. Journal of Cyberpsychology, 

Behavior, and Social Networking. Vol. 18(02), 79-86. 

Smith, H J; Dinev, T; Xu, H. 2011. Information Privacy Research: An 

Interdisciplinary Review. Journal of MIS Quarterly. Vol. 35, 989 – 1015. 

Vemou, K, Karyda, M., & Kokolakis, S. 2014. Directions for raising privacy 

awareness in SNS platforms. Proceedings of the 18th Panhellenic conference 

on informatics (pp. 1-6). ACM. 

https://kominfo.go.id/


Whittaker, Elizabeth & Robin M. Kowalski. 2014. Cyberbullying Via Social Media. 

Journal of School Violence. Vol. 14(01), 11-29. 

Zviran, M. 2008. User‘s Perspectives on Privacy in Web-Based Applications. Journal 

of Computer Information Systems. Vol. (48) 4, 97–105. 

 


