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A.  LATAR BELAKANG MASALAH 

Pada saat ini pemakaian teknologi informasi (TI) dapat diaplikasikan 

untuk memperoleh, menyimpan, mengolah data dan menghasilkan informasi 

(Cohen, 2000). Pemakaian tersebut bisa berupa penggunaan shared database, 

spreadsheet, electronic data processing (EDP), electronic fund transfer (EFT),  

penggunaan internet dan intranet. Semua itu menunjukkan upaya pemanfaatan TI, 

dan hal itu bisa dirasakan sangat mempengaruhi hasil dan sistem yang digunakan. 

Sistem yang diperoleh dari pemanfaatan TI mempunyai ketelitian (accuracy) dan 

ketepatwaktuan (timeless) sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas 

dalam pelaksanaan pekerjaan apabila dibandingkan dengan cara manual atau 

konvensional. 

Pemanfataan TI yang semakin luas karena didorong oleh faktor 

perkembangan TI itu sendiri. TI merupakan teknologi yang luar biasa karena 

berbagai alasan, diantaranya yang paling utama adalah teknologi ini berkembang 
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pesat terutama dalam kurun waktu 20 tahun terakhir. Kepesatan perkembangan TI 

terletak pada 3 hal utama yaitu naiknya kecepatan hitung processor komputer, 

semakin besarnya kemampuan integrasi penyusunan rangkaian terpadu dan 

semakin rendahnya tenaga listrik yang dibutuhkan. Ketiga hal ini membawa 

konsekuensi dimungkinkannya miniaturisasi perangkat keras dan dapat 

terwujudnya produksi massal dengan harga yang terjangkau masyarakat luas. 

Selain didukung oleh naiknya kecepatan processor dan semakin besarnya 

media penyimpanan (memory), perkembangan TI juga dipacu oleh berbagai 

penemuan dalam rekayasa perangkat lunak (software). Perkembangan yang pesat 

baik pada perangkat keras maupun perangkat lunak TI akhirnya melahirkan 

sebuah teknologi yang efisien, semakin cerdas dan semakin beragam bentuk 

penerapannya. 

Perkembangan TI yang pesat tentu membawa berbagai konsekuensi bagi 

banyak pihak, terutama menyangkut kesiapannya berinteraksi dengan TI baik 

dalam aspek SDM, infrastruktur, dana, efek sampingan, hukum dan lain lain. 

Maka sangat diperlukan pemahaman yang cukup mendalam tentang essensi 

perkembangan TI supaya kita tidak mudah terjebak kepada apa yang tampak dari 

luar saja, tetapi mempunyai kedalaman cara pandang sehingga kita tahu persis 

bagaimana sebaiknya berinteraksi dengan teknologi yang satu ini (Priyatna dalam 

Pratikno, 2003). 

Arnold dan Penn dalam Dharmmesta (1998) mengidentifikasikan adanya 

kebutuhan untuk mengembangkan ketrampilan TI bagi mahasiswa pemasaran 

dengan memberikan catatan pada aspek persyaratan komputernya dan mengikuti 
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perkembangan teknologi terkini. Peneliti lain, Watson (1986) telah melakukan 

penelitian tentang penggunaan TI dalam pengajaran manajemen pemasaran di 

Inggris pada tahun 1982. Pada saat itu disadari bahwa penggunaan TI untuk tugas-

tugas proyek dan penelitian, dianggap merupakan alternatif yang lebih murah dari 

pada cara-cara yang telah ada sebelumnya (konvensional). Berdasarkan 

pertimbangan waktu, pendekatan pengajaran seperti ini tidak memerlukan waktu 

tambahan dibandingkan dengan pengajaran secara konvensional yang tidak 

menggunakan TI. Peran TI disini sangat besar oleh karena itu mahasiswa yang 

sedang mempelajari TI yang berhubungan dengan internet akan lebih mudah 

memahami praktek pemasaran. 

Seiring dengan semakin matangnya dunia TI khususnya internet, dan 

masih bisa disebut sebagai puncak gunung es, karena akan banyak sekali manfaat 

yang bisa ditemukan dari pemanfaatan internet untuk masa-masa yang akan 

datang. Sejalan pula dengan itu, percepatan inovasi di bidang hardware, software, 

jaringan dan lain-lain oleh para pakar TI, maka kita pun sebagai masyarakat 

akademis harus selalu mengikuti dan mendalami internet untuk memudahkan dan 

membantu pekerjaan. 

Pemanfaatan TI yang berhubungan dengan internet mempunyai 

keunggulan dalam hal daya tarik dan kapabilitas utama internet. Daya tarik utama 

intenet meliputi : communication, information retrieval, dan information search 

(Laudon and Laudon, 2000). Daya tarik communication meliputi beberapa 

kapabilitas internet seperti e-mail, usenet newsgroup, list serv (mailing list), 

chatting dan telnet. Daya tarik information retrieval berkenaan dengan FTP (File 
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Transfer Protocol) dan gopher, sedangkan daya tarik information search berupa 

kapasitas www (world wide web) beserta search engine. 

Pada perkembangan teknologi pada masa sekarang ini khususnya TI -

dalam hal ini internet- yang begitu cepat mengakibatkan teknologi tersebut 

semakin banyak penggunaannya, diantaranya world wide web, electronic mail, 

internet relay chat dan transfer file (Oz dalam Achjari, 2000). Berbagai fasilitas 

tersebut bermanfaat untuk pengguna baik kalangan publik maupun akademik yang 

bisa digunakan untuk kegiatan belajar mengajar, penelitian maupun untuk 

penyampaian informasi yang berhubungan dengan kegiatan akademis ataupun 

hasil-hasil akademis. 

Khususnya dalam hal penelitian (riset), penggunaan internet akan banyak 

berpengaruh terhadap cara-cara dan proses riset pada masa sekarang maupun 

masa akan datang. Kalangan akademik yang memiliki kemampuan menggunakan 

internet dan memahami cara kerja internet akan sangat terbantu kinerjanya dalam 

melakukan riset. Proses riset dengan cara tradisional yang banyak menggunakan 

kertas (hardcopy), baik berupa buku atau jurnal maupun penyebaran kuesioner 

dalam melakukan sampling akan bisa dikurangi karena akan cenderung 

menggunakan database versi internet. 

Kegiatan riset yang seringkali adalah merupakan kegiatan pencarian data,  

baik berupa data primer maupun data sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal 

dan database Achjari (2000) berpendapat internet sebagai “perpustakaan maya”, 

dimana bagi kalangan akademisi yang mempunyai perpustakaan terbatas bisa 

memanfaatkan internet untuk memperoleh data-data baik yang lama maupun 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 5 

terbaru dari manapun di seluruh dunia secara on-line. Booth dalam Achjari (2000) 

menyatakan internet sebagai “in-house research” karena dapat dimanfaatkan 

untuk mencari artikel pendukung atau referensi yang tersebar di berbagai 

homepage dan database di seluruh dunia hanya dengan duduk di depan komputer 

di rumah ataupun tempat dimana komputer yang digunakan berada. Selain itu, 

internet juga bisa digunakan untuk melakukan sampling dengan jalan menyebar 

kuesioner melalui e-mail atau dimasukkan dalam homepage. Pada lingkup 

Indonesia, hal ini telah banyak di praktekkan oleh beberapa media seperti 

Detikcom, Tempo Interaktif dan Kompas Online. Media ini memanfaatkan 

homepage mereka untuk melakukan jajak pendapat (polling) tentang berbagai hal 

dan biasanya lembar kuesioner beserta hasil jawaban dari para responden dapat 

dilihat dengan tampilan grafis yang menarik. 

Tentang kegiatan riset, dalam hal ini hubungannya dengan mahasiswa 

adalah pada tugas yang pasti akan ditempuhnya yaitu tugas penyusunan dan 

penulisan skripsi. Tugas tersebut, sedikit banyak merupakan tugas riset ataupun 

tugas pengumpulan data. Penulisan skripsi (untuk selanjutnya disingkat dengan 

skripsi) di Fakultas Ekonomi UNS merupakan karya akhir mahasiswa yang 

disyaratkan (diwajibkan), bukan optional, guna melengkapi syarat untuk 

mendapatkan gelar sarjana ekonomi (FE UNS, 2000). Sebagai karya akhir, skripsi 

merupakan pekerjaan ilmiah seorang mahasiswa dan karenanya untuk melakukan 

pekerjaan tersebut harus memenuhi kaidah ilmiah. Skripsi, apapun pendekatan 

yang akan dipilih, harus dibuat berdasarkan proses yang memenuhi kaidah-kaidah 
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tersebut. Pemikiran-pemikiran yang ada di dalam skripsi harus diuji terlebih 

dahulu secara sistematis dan obyektif sebelum akhirnya ditarik kesimpulan. 

Tujuan pokok skripsi yang dilakukan oleh mahasiswa adalah merupakan 

konklusi mengenai upaya pemecahan terhadap suatu masalah (problem solving) 

bagi obyek studi. Ada beberapa pendekatan yang bisa digunakan mahasiswa 

untuk menulis skripsi, yaitu : 

1. Pendekatan studi literatur atau studi pustaka,  

2. Pendekatan survey, dan  

3. Pendekatan kasus.  

Pada saat penulisan skripsi tersebut dilakukan, maka salah satu hal yang 

akan dilakukan mahasiswa adalah mencari data, referensi maupun penyebaran 

kuesioner. Pada masa sebelum berkembangnya internet, hal ini dilakukan dengan 

jalan mengunjungi perpustakaan, memilah-milah buku dan mencari katalog satu 

per satu atau bahkan apabila melakukan penyebaran kuesioner dengan jalan 

mengirim dan bahkan mengantarkannya langsung pada responden yang tersebar 

jauh. Setelah internet berkembang dengan pesat pada masa sekarang ini, semua 

kegiatan riset yang berkaitan dengan skripsi mahasiswa tersebut sekiranya dapat 

dilakukan dengan cara yang lebih mudah dan praktis melalui jalan memanfaatkan 

internet.  

Untuk lebih mengetahui tentang pengetahuan internet apa saja yang 

seharusnya diketahui oleh mahasiswa, maka penelitian ini perlu dibatasi 

permasalahannya yaitu pemanfaatan TI yang berhubungan dengan internet dalam 

hal daya tarik dan kapabilitas utama internet. Oleh sebab itu dengan berpijak dari 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 7 

uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penulis mencoba untuk melakukan 

suatu penelitian penggalian deskriptif atas fenomena yang terjadi. Internet sebagai 

suatu kemajuan TI apakah telah dimanfaatkan dan dikuasai oleh para mahasiswa 

Fakultas Ekonomi sehingga mampu untuk membantu mendukung penyusunan 

dalam menyelesaikan skripsi. Penelitian ini diberi judul “Pemanfaatan Internet 

sebagai Pendukung Penyusunan Skripsi Mahasiswa (Survey pada Fakultas 

Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta)” 

B. PERUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan rumusan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka 

pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pemanfaatan 

teknologi internet untuk mendukung penyusunan skripsi oleh mahasiswa pada 

Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta. 

 

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah untuk 

mengetahui pemanfaatan teknologi internet dalam mendukung penyusunan skripsi 

pada mahasiswa dan sejauh mana pemanfaatan teknologi internet tersebut telah 

digunakan  selama ini oleh para mahasiswa. 

Sedangkan manfaat yang nantinya diharapkan melalui penulisan skripsi 

ini adalah : 

1. Bagi Lembaga Fakultas Ekonomi UNS 

Memberikan sumbangan dan pemikiran tentang manfaat yang dapat 

diberikan oleh teknologi internet untuk mendukung kegiatan akademik 
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khususnya dalam hal penyediaan informasi dan artikel pendukung ataupun 

referensi sebagai alternatif lain sebagai penambahan koleksi pustaka pihak 

fakultas. 

2. Bagi Laboratorium Komputer UNS 

Pemahaman internet yang akan dilakukan melalui praktek pada 

laboratorium komputer mempunyai kelebihan untuk mendukung penyusunan 

skripsi mahasiswa dan penggunaan TI khususnya internet dalam penerapannya 

pada aktivitas praktis. 

3. Bagi Mahasiswa Fakultas Ekonomi UNS 

Sebagai bahan masukan adanya alternatif lain suatu kemajuan 

teknologi yang dimanfaatkan dalam kegiatan akademis serta memberikan 

sumbangan pemikiran tentang pemanfaatan internet bagi para pengguna atau 

pemerhati masalah TI oleh mahasiswa. 

 

D. SISTEMATIKA PENULISAN 

BAB II Landasan Teori 

Pada landasan teori berisi tentang teori-teori dan konsep-konsep yang 

menjadi dasar dari penyusunan dan pelaksanaan penelitian ini serta penelitian 

terdahulu. 

BAB III Metode Penelitian 

Metode penelitian ini akan menggambarkan tentang populasi dan sampel, 

metode pengumpulan data, variabel dan pengukurannya, serta metode analisis 

data. 
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BAB IV Analisis dan Pembahasan 

Pada bagian ini diuraikan tentang analisis data dan  pembahasan tentang 

pengumpulan data, hasil pengujian statistik dan pembahasan mengenai variabel 

penelitian. 

 

 

BAB V Kesimpulan 

Bagian ini terdiri atas kesimpulan akhir penelitian, kelebihan dan 

kekurangan dari pelaksanaan dan hasil penelitian serta implikasi penelitian dan 

saran bagi penelitian selanjutnya. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. TINJAUAN PUSTAKA 

1. Pengertian Internet 

Internet adalah suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan 

saling hubungan antara jaringan-jaringan komputer yang sedemikian rupa, 

sehingga memungkinkan komputer-komputer itu berkomunikasi satu sama lain 

(Reddick, 1996 : 100). Istilah “Information Superhighway” atau jalan raya 

informasi sebenarnya tidak tepat, tetapi internet memang seperti jalan raya dan 

memang berfungsi seperti jalan raya. Internet merupakan alat yang berfungsi 

sebagai jalan berlalu-lalangnya paket-paket data dan informasi. Internet juga 

diistilahkan sebagai jalan yang dilalui oleh informasi yang berbeda-beda, yang 

disebut sebagai jaringan komputer lokal, jaringan tingkat menengah, jaringan 

tulang punggung nasional atau National Backbone (Reddick, 1996 : 101).  

Komputer-komputer khusus yang mengontrol arus informasi pada 

jaringan tingkat menengah juga dihubungkan secara fisik pada apa yang 

dinamakan National backbone atau jaringan tulang punggung nasional. 

National backbone menggunakan jalur yang mampu mengalirkan data dengan 

kecepatan yang lebih dan komputer berkemampuan lebih tinggi untuk 

mengelola lalu lintas informasi. 

Di samping berhubungan dengan jaringan regional, National 

backbone juga berhubungan satu sama lain, karena itu internet juga adalah 
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istilah yang digunakan untuk menggambarkan jaringan antar jaringan- jaringan 

pada berbagai tingkat ini. Dengan kata lain, internet tiada lain dari serangkaian 

hubungan fisik yang berfungsi seperti sistem jalan raya untuk informasi olahan 

komputer. Internet mencakup pula jaringan lokal dalam berbagai organisasi 

yang dilalui oleh informasi pada kecepatan rendah dan jarak pendek, jaringan 

universitas yang menghubungkan berbagai universitas satu dengan yang lain, 

berbagai perusahaan yang satu dengan yang lain dan berbagai organisasi 

lainnya satu dengan yang lain, dan  national backbone, yang memungkinkan 

informasi mengalir ke tempat yang sangat jauh dengan kecepatan sangat tinggi. 

Internet adalah jaringan dari ribuan atau jutaan jaringan komputer di seluruh 

dunia (Reddick, 1996 : 101-104). 

Ada perangkat aturan (protocol) yang menjadikan komputer bisa 

saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Protokol utama atau 

perangkat aturan yang digunakan pada internet dinamakan Transmission 

Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP). Bagian IP protokol ini adalah 

alamat bagi setiap komputer yang terhubung secara fisik dengan internet. Tiap-

tiap komputer memiliki alamatnya sendiri. Bagian IP protokol memeriksa 

identitas pengirim dan tujuan informasi (Reddick, 1996 : 103-104).  

2. Latar Belakang Internet 

Asal mula internet dapat ditelusuri dari tahun 1960-an (era Perang 

Dingin), ketika Pemerintah Amerika Serikat sedang mencari cara 

mempertahankan komunikasi militernya bila terjadi sebuah perang nuklir. 

Masalah ini kemudian ditangani oleh RAND Corporation yang mengemukakan 
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dua usulan : (1) Jaringan (komunikasi) seharusnya tidak mempunyai pusat 

“command-and-control”, dan (2) Jaringan ini seharusnya dapat beroperasi 

secara tercerai –berai sejak awal. Dua hal tersebut dal tersebut dapat tercapai 

dengan cara membuat setiap titik (misalnya komputer) dalam jaringan 

beroperasi secara independen (Cohen, 2000). Dua hal tersebut dal tersebut 

dapat tercapai dengan cara membuat setiap titik (misalnya komputer) dalam 

jaringan beroperasi secara independen. 

Cikal bakal dari internet adalah ARPANET, sebuah jaringan 

eksperimen miliki pemerintah Amerika Serikat berbasis komunikasi data paket 

yang didirikan  di tahun 1969. Tujuannya untuk menghubungkan  para periset 

ke pusat-pusat komputer, sehingga mereka bisa bersama-sama memanfaatkan 

sarana komputer seperti disk space, database dan lain-lain. Kegiatan ini 

disponsori oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat, bersama lembaga 

yang di namakan Advanced Research Projects Agency (ARPA). Di awal tahun 

1980-an, ARPANET terpecah menjadi dua jaringan, yaitu ARPANET dan 

Milnet (sebuah jaringan militer), akan tetapi keduanya mempunyai hubungan 

sehingga komunikasi antar jaringan tetap dapat dilakukan. Pada mulanya 

jaringan interkoneksi ini disebut DARPA Internet, tetapi lama-kelamaan 

disebut sebagai internet saja. Di tahun 1986 lahir National Science Foundation 

Network (NSFNET), yang menghubungkan para periset di seluruh Amerika 

Serikat dengan 5 buah pusat super komputer. jaringan ini kemudian 

berkembang untuk menghubungkan berbagai jaringan akademis lannya yang 

terdiri atas universitas dan konsorsium-konsorsium riset. NSFNET mulai 
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menggantikan ARPANET sebagai jaringan riset utama di Amerika. Pada bulan 

Maret 1990 ARPANET secara resmi dibubarkan. Pada saat NSFNET 

dibangun, berbagai jaringan internasional didirikan dan dihubungkan ke 

NSFNET. Australia, di negara-negara Skandinavia, Inggris, Perancis, Jerman, 

Kanada dan Jepang segera bergabung. Pemakaian internet sudah bukan resmi 

untuk riset saja, tetapi mencakup kegiatan sosial, komersial, budaya, dan lain-

lain (Elektro Indonesia dalam Pratikno, 2003). 

3. Pertumbuhan Internet 

Pertumbuhan internet dapat diukur dengan tiga cara : jumlah 

komputer induk (host computer) yang tersambung pada internet, jumlah 

pengguna yang tersambung pada host computer, dan banyaknya informasi atau 

lalu lintas pada internet. Karena strukturnya yang tidak terpusat, sukar 

menentukan angka yang tepat mengenai jumlah pengguna internet. Tetapi 

diukur dengan cara apapun, internet jelas menunjukkan pertumbuhan yang 

cepat. 

Jumlah pengguna internet melonjak drastis dari sekitar 3 juta orang di 

tahun 1994, menjadi + 60 Juta orang di tahun 1996, 100 juta orang di tahun 

1998 dan diprediksi akan mencapai 1 milyar orang di tahun 2005 (Houghton 

dalam Pratikno, 2003). Dilihat dari komposisi pemakainya, kalangan 

pendidikan tercatat sebagai pengguna yang paling banyak (59%), diikuti 

kalangan bisnis (21%), pemerintah (14%), dan sisanya pengguna individual 

(Yom dalam Pratikno, 2003). 
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Survey yang dilakukan AC Nielsen pada bulan Juni 1999 

menunjukkan bahwa pengguna internet di Indonesia sudah mendekati 800.000 

orang dan diperkirakan akan terus tumbuh 20% per tahun (Priyatmo dalam 

Kompas, 12 Maret 2000). Jumlah ini diprediksi akan mencapai 1,5 juta orang 

di tahun 2000 dan 15 juta orang di tahun 2005 (Asosiasi ISP Indonesia). 

Perkiraan resmi dari APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia) 

terhadap jumlah pelanggan dan pemakai internet selama ini dan perkiraan 

sampai akhir tahun 2003 adalah sesuai dengan tabel berikut ini. 

 Tabel II.1 

 Perkembangan Jumlah Pelanggan & Pemakai Internet (kumulatif) 
 

Tahun Pelanggan Pemakai 

1998 134.000 512.000 

1999 256.000 1.000.000 

2000 400.000 1.900.000 

2001 581.000 4.200.000 

2002 667.002 4.500.000 

2003* 800.000 7.550.000 
* perkiraan s/d akhir 2003 
Sumber : www.apjii.com 

Selain pertumbuhan tersebut, perkembangan internet pada masa 

sekarang telah mencapai banyak bidang, baik bidang bisnis, sosial, budaya dan 

masih banyak lagi yang tealah dijangkau dengan internet. Melalui 

terjangkaunya bidang-bidang tersebut oleh internet membuat kita bisa 

melaksanakan aktivitas dengan mudah dan praktis. Sebagai contoh apabila kita 

menggunakan fasilitas internet bankning dalam melakukan transaksi melalui 

jasa perbankan, tanpa kita harus datang ke kantor bank yang bersangkutan 
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ataupun fasilitas-fasilitas bank tersebut. Sebab kita dapat melakukannya  di 

depan komputer kita dirumah dan transaksi dapat berlangsung saat itu juga 

bahkan kita dapat secara langsung mengetahui hasilnya dan mendapatkan bukti 

transaksinya melalui print out. 

4. Daya Tarik dan Kapabilitas Utama Internet 

Ada beberapa daya tarik dan kapabilitas utama internet yang bisa 

dimanfaatkan oleh pengguna, yaitu : 

a. Daya Tarik Komunikasi (Communication) 

Daya tarik internet yang berupa komunikasi meliputi beberapa 

kapabilitas, yaitu : 

1) Electronic Mail (E-Mail) 

Electronic Mail (E-mail) atau surat elektronik adalah fasilitas 

yang paling sering digunakan di internet. Dengan fasilitas ini seseorang 

dapat membuat dan mengirimkan pesan tertulis kepada seseorang atau 

sekelompok orang lain yang juga terdaftar di internet. E-mail tidak hanya 

dapat mengirimkan data dalam bentuk format teks saja melainkan juga 

bisa mengirim dan menerima segala sesuatu yang dapat disimpan dalam 

sebuah file attachment berupa program, gambar, video clips atau bahkan 

berupa virus. Maka secara virtual kita dapat mengirim dan menerima 

segala tipe data. Sistem mail internet adalah tulang punggung dan 

motivasi awal dari internet itu sendiri. 
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2) LISTERV/Mailing List 

Mailing list adalah sistem yang mengirimkan pesan-pesan ke 

sekelompok orang melalui E-mail. Pesan-pesan tersebut dapat berupa 

artikel, berita atau apa saja yang sesuai dengan topik yang ditentukan. 

Ada puluhan atau ratusan ribu mailing list diseluruh dunia, masing-

masing mempunyai seseorang yang bertanggung jawab. Untuk 

berlangganan ke sebuah mailing list, kita cukup mengirim sebuah pesan 

khusus ke alamat yang sesuai. Sebagian mailing list menggunakan 

moderator, yaitu seseorang yang memutuskan materi apa yang akan 

diterima. Sebagian mailing list yang lain tidak menggunakan moderator 

maka, menerima dan mengirim pesan-pesan dari semua orang (Reddick, 

1996 : 160-163). 

3) Usenet Newsgroup 

Usenet newsgroup secara ringkas dapat juga disebut kelompok 

diskusi elektronik. Berita-berita ke newsgroup usenet disampaikan pada 

beberapa server yang berhubungan satu sama lain atas dasar perjanjian 

bilateral antara pengelola sistem. Untuk membaca artikel dalam usenet 

diperlukan sebuah program yang disebut newsreader. Hal pertama yang 

dilakukan adalah memilih newsgroup yang ingin dibaca, kemudian 

newsreader menampilkan artikel-artikel dalam newsgroup tersebut satu 

per satu (Reddick, 1996 : 275). 
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4) Chatting 

Fasilitas ini memungkinkan seseorang untuk bercakap-cakap 

langsung secara tulisan melalui layar komputer. dengan chatting yang 

menggunakan protokol Internet Relay Chat (IRC), kita bisa memilih 

pembicaraan pribadi dengan orang-orang tertentu atau berdiskusi dengan 

sekelompok orang secara langsung. Saluran IRC biasanya ditentukan 

berdasarkan topik yang sedang dibahas pada saat bersangkutan. Bila 

saluran informasi seperti telepon rusak, maka IRC bisa dijadikan 

alternatif yang handal (Reddick, 1996 : 301). 

5) Telnet 

Telnet dapat diartikan masuk ke dalam sistem komputer tertentu 

dan bekerja pada sistem komputer yang lain. Telnet merupakan alat 

internet yang paling sederhana diantara semua alat internet (Reddick, 

1996 : 302). 

Untuk masuk ke dalam sistem telnet cukup mengetikkan kata 

“telnet” diikuti alamat internet dari situs yang ingin dihubungi. 

6) Video Conference 

Teknologi video conference telah digunakan di luar negeri 

(Amerika Serikat dan Eropa) dalam dunia pendidikan dan bisnis selama 

kurang lebih sepuluh tahun terakhir. Teknologi ini memungkinkan orang 

untuk melihat dan saling bercakap-cakap dengan menggunakan gabungan 

antara komputer dan teknologi komunikasi. Pengguna dapat saling 
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berkomunikasi dalam jarak jauh, berbagi alporan kerja, kolaborasi visual 

dan lain-lain. 

Peralatan standar yang digunakan dalam teknologi ini adalah 

desktop (PC) conferencing, kamera yang diletakan di atas desktop, 

sambungan ke telepon (modern), serta kartu grafis untuk kualitas video. 

7) Voice over Internet Protocol (VoIP) atau Internet Phone 

IP Telephony atau yang lebih dikenal dengan VoIP (Voice over 

Internet Protocol) memanfaatkan keunggulan teknologi IP untuk 

mengirim sinyal suara antar dua komputer atau lebih secara  real time, 

sehingga memungkinkan pengguna komputer untuk saling bercakap-

cakap (Komputek, Juni 2001). 

VoIP memberikan alternatif bagi pengguna layanan telepon 

untuk dapat berkomunikasi dengan tarif yang sangat murah, khususnya 

untuk jarak jauh termasuk sambungan internasional. 

b. Daya Tarik Information Retrieval (Pencarian Keterangan atau Informasi) 

Daya tarik pencarian keterangan atau informasi meliputi dua 

kapabilitas, yaitu : 

1) File Transfer Protocol (FTP) 

File Transfer Protocol atau FTP yaitu sebuah koleksi spesifikasi 

untuk mentransfer file ke dalam internet. FTP adalah sebuah pelayanan 

yang bisa digunakan untuk menyalin file-file dari satu host ke host yang 

lain. Dengan demikian FTP memberikan fasilitas yang menyatukan 

seluruh internet (Sidharta, 1996). 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 19 

2) Gopher 

Gopher adalah satu fasilitas yang memungkinkan untuk 

mengakses sumber daya informasi yang sangat luas dengan cara yang 

sederhana dan konsisten. Gopher mencatat sumber daya informasi yang 

tersimpan di mana saja di dalam internet (Sidharta, 1996). 

Gopher adalah hasil karya University of Minessota, yang 

menyatukan situs-situs komputer yang terpencar-pencar dan alat-alat 

pencari informasinya berkemampuan tinggi di bawah naungan satu 

sistem menu yang sederhana. Gopher mudah digunakan karena 

menampilkan file teks satu per satu dan menjalankan perintah menyalin 

file, cukup dengan kita menekan beberapa tombol saja (Reddick, 1996 : 

205). 

Gopher adalah sistem client/server. Untuk menggunakan gopher 

dilakukan dengan menjalankan program client gopher, dimana program 

ini menyediakan menu-menu, menghubungi server gopher dan jika perlu 

mengontak fasilitas-fasilitas yang lain, misalnya telnet, FTP atau yang 

lainnya. 

c. Daya Tarik Information Research (Pencarian Informasi) 

Daya tarik pencarian informasi maliputi kapasitas www (world 

wide web). World wide web sering disebut web, www atau W3. Protocol  

yang digunakan adalah HyperText Transfer Protocol (HTTP). Secara 

teoritis, www tidak membatasi diri untuk data teks tetapi juga menyertakan 

data grafik dan juga suara. Selain itu, www tidak membatasi diri untuk 
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hubungan ke file, tetapi juga menyertakan hubungan ke segala tipe sumber 

daya internet, misalnya telnet, gopher, newsgroup usenet dan lain-lain. 

Kesimpulannya www adalah fasilitas hyperteks yang mengorganisir semua 

informasi dalam internet, sehingga www memberi kesempatan untuk 

mengakses semua sumber daya internet secara cepat dan mudah (Sidharta, 

1996 : 237-239). 

Pencarian informasi di dunia internet dapat dilakukan dengan 

efektif dan efisien melalui penggunaan fasilitas search engine. Hanya 

dengan mengetikkan subject keywords pada search engine maka semua 

informasi yang terkait dengan kata kunci tersebut akan muncul dalam waktu 

singkat. Maka dapat dilihat bahwa penggunaan internet dengan search 

engine tersebut sangat menghemat waktu dan menghemat biaya pemakaian 

internet. Berikut beberapa search engine yang ada di internet : 

Tabel II.2 

Search Engine 

No Nama Homepage 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

Alta Vista 
Anzwers 
AOL 
DejaNews 
Excite 
Galaxy 
Hotbot 
Infoseek 
Look Smart 
Lycos 
Magellan 
Northern Light 
Open Text’s 
Seacrh.com 
Web Crawler 
WebWombat 

http://www.altavista.digital.com 
http://www.anzwers.com.au 
http://www.aol.com/netfind/ 
http://www.dejanews.com 
http://www.excite.com 
http://www.tradewave.com 
http://www.hotbot.com 
http://www.infoseek.com 
http://www.looksmart.com/ 
http://www.lycos.com 
http://www.mckinley.com 
http://www.northernlight.com 
http://index.opentext.net/indexb.html 
http://seacrh.cnet.com/ 
http://www.webcrawler.com 
http://www.webwombat.com 
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Tabel II.2 (Lanjutan) 

Search Engine 

No Nama Homepage 
17 
18 

World Wide Web Worm 
Yahoo! 

http://www.goto.com 
http://www.yahoo.com 

Sumber : Cohen (2000) 

5. Skripsi 

Skripsi bagi mahasiswa program S1 adalah suatu ekspresi dari teori 

yang dikemukakan secara tertulis, terstruktur serta dapat dipahami (FE UNS, 

2000). Ada dua pihak utama yang terlibat dalam penulisan skripsi, yaitu : 

mahasiswa sebagai penulis dan dosen sebagai pembimbing skripsi. Oleh karena 

itu proses pembuatan skripsi merupakan proses meneliti yang dilakukan oleh 

mahasiswa dan dosen pembimbing bisa mendapatkan manfaat pengetahuan 

dari penelitian tersebut dan menikmatinya, bukan sebaliknya. Dalam 

pembuatan skripsi pola pikir yang digunakan adalah scientific yakni bicara 

berdasarkan atas data dengan reasoning melalui berpikir secara deduktif atau 

induktif. Beberapa tahap yang dilakukan dalam penulisan skripsi adalah: 

a. pemilihan bidang, 

b. pemilihan topik, 

c. pencarian literatur, 

d. penulisan proposal, dan 

e. membuat jadwal penulisan atau time table. 

Penulisan skripsi (untuk selanjutnya disingkat dengan skripsi) di 

Fakultas Ekonomi UNS merupakan karya akhir mahasiswa yang disyaratkan 

(diwajibkan), bukan optional, guna melengkapi syarat untuk mendapatkan 
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gelar sarjana ekonomi. Sebagai karya akhir, skripsi merupakan pekerjaan 

ilmiah seorang mahasiswa dan karenanya untuk melakukan pekerjaan tersebut 

harus memenuhi kaidah ilmiah. Skripsi, apapun pendekatan yang akan dipilih, 

harus dibuat berdasarkan proses yang memenuhi kaidah-kaidah tersebut. 

Pemikiran-pemikiran yang ada di dalam skripsi harus diuji terlebuh dahulu 

secara sistematis dan obyektif sebelum akhirnya ditarik kesimpulan. 

Tujuan pokok skripsi yang dilakukan oleh mahasiswa adalah 

merupakan konklusi mengenai upaya pemecahan terhadap suatu masalah 

(problem solving) bagi obyek studi. Ada beberapa pendekatan yang bisa 

digunakan mahasiswa untuk menulis skripsi, yaitu : 

a. Pendekatan studi literatur atau studi pustaka, pada pendekatan ini 

mahasiswa mengungkapkan pokok pikiran yang didasarkan pada penggalian 

sumber-sumber yang terdapat di berbagai literatur. 

b. Pendekatan survey adalah cara penulisan skripsi dengan maksud untuk 

mengetahui bagaimana penerapan suatu konsep di dalam praktek atau untuk 

menentukan hubungan antara konsep yang satu dengan konsep yang lain 

melelui pengujian empirik . 

c. Pendekatan kasus adalah penulisan skripsi dengan mengambil satu obyek 

tertentu untuk dianalisis secara mendalam dengan memfokuskan pada satu 

masalah. 

Skripsi mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret 

Surakarta terdiri dari 3 (tiga) bagian utama yaitu : bagian awal, bagian tengah, 

dan bagian akhir dengan materi yang lebih luas. Bagian awal dari skripsi 
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mencakup sampul, abstrak, persetujuan dan pengesahan, motto, persembahan, 

kata pengantar, daftar isi, dan daftar lainnya (bilamana ada tabel, gambar, 

ataupun lampiran). 

Pada bagian tengah atau bagian tubuh laporan (main 

mody/text/content) dibagi dalam bab-bab dimana tiap bab dibagi lagi dalam 

subbab. Tiap subbab dapat dibagi lagi dalam ke dalam bagian-bagian yang 

lebih kecil. Jumlah bab dalam skripsi tergantung pada pembagian yang logis 

serta sifat daripada materi yang dibahas.  

Pada bagian akhir skripsi adalah merupakan bagian reference section 

dimana terdiri dari daftar pustaka (bibliografi) dan lampiran (appendix). 

Khususnya pada bagian daftar pustaka adalah merupakan suatu daftar yang 

terperinci dan sistematis pada semua karya ilmiah yang oleh penulis digunakan 

dalam menulis skripsinya baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Bibliografi dapat beragam wujud dan sumbernya. Misalnya buku teks, jurnal, 

majalah, hasil penelitian, makalah, ataupun sumber yang didapat dari browsing 

dengan internet. 

Hal ini menunjukkan potensi manfaat internet dapat untuk mendukung 

kegiatan akademik. Melalui penggunaan internet, akademisi yang mempunyai 

fasilitas perpustakaan terbatas dapat memanfaatkan “perpustakaan maya” 

untuk mencari sumber data baik primer maupun sekunder dari database atau 

perpustakaan yang lengkap di seluruh dunia. Dapat juga dikatakan internet 

sebagai inhouse research (Booth dalam Achjari, 2000), karena dapat 

dimanfaatkan untuk mencari artikel pendukung atau referensi yang tersebar di 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 24 

berbagai homepage dan database di seluruh dunia hanya dengan duduk di 

depan komputer di rumah ataupun dimana saja. Hal ini merupakan keuntungan 

dari pemanfaatan internet adalah mengurangi atau meminimalkan jalur 

birokrasi dalam memperoleh data yang akan banyak menghemat waktu dalam 

penulisan skripsi. Jadi dapat disimpulkan internet membawa keuntungan 

tersendiri sebagai pendukung  penyusunan skripsi mahasiswa melalui cara 

diluar cara konvensional yang sebelumnya telah ada. 

6. Pemanfaatan Internet dalam Skripsi 

Skripsi merupakan pekerjaan ilmiah seorang mahasiswa dan 

karenanya untuk melakukan pekerjaan tersebut harus memenuhi kaidah ilmiah 

yang berlaku. Skripsi, apapun pendekatan yang akan dipilih, harus dibuat 

berdasarkan proses yang memenuhi kaidah-kaidah tersebut. Tujuan pokok 

skripsi yang dilakukan mahasiswa adalah merupakan konklusi mengenai upaya 

pemecahan terhadap suatu masalah (problem solving) bagi obyek studi. Tugas 

tersebut, sedikit banyak merupakan tugas riset ataupun tugas pengumpulan 

data. Kegiatan riset yang seringkali dapat meliputi kegiatan pencarian data baik 

data primer maupun data sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal dan 

database maupun dimungkinkan dengan melakukan transfer data dari internet. 

Pada saat penulisan skripsi tersebut dilakukan, maka salah satu hal yang akan 

dilakukan mahasiswa adalah mencari data, referensi maupun penyebaran 

kuesioner. Maka apabila mahasiswa sebagai masyarakat akademis mempunyai 

pengetahuan dan kemampuan menggunakan internet akan sangat terbantu 

kinerjanya dalam melakukan atau menyelesaikan tugas penulisan skripsinya. 
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Bagian skripsi yang merupakan bagian reference section, dimana 

terdiri dari daftar pustaka (bibliografi) dan lampiran (appendix), khususnya 

pada bagian daftar pustaka adalah merupakan suatu daftar yang terperinci dan 

sistematis pada semua karya ilmiah yang oleh penulis digunakan dalam 

menulis skripsinya baik secara langsung maupun tidak langsung. Pencarian 

data yang dilakukan baik data primer maupun diperoleh melalui wawancara 

atau kuesioner, maupun data sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal dan 

database akan sangat terbantu dengan penggunaan internet. Berbagai fasilitas 

yang ada pada internet bisa bermanfaat untuk pengguna umum dan khususnya 

kalangan akademik dalam kegiatan belajar mengajar dan penelitian. Akademisi 

bisa menggunakan untuk kegiatan yang meliputi jurnal elektronik, mailing list 

atau chatting (IRC) untuk diskusi tipik-topik tertentu dan database informasi 

yang ada pada internet serta penggunaan fasilitas lainnya yang terdapat pada 

internet. Penggunaan internet akan berpengaruh terhadap cara-cara riset yang 

ada dibandingkan dengan cara konvensional atau tradisional yang banyak 

menggunakan kertas (hardcopy), baik buku ataupun jurnal maupun kuesioner 

untuk sampling akan banyak dikurangi karena akan cenderung mengandalkan 

sumber-sumber online pada internet (Booth dalam Achjari, 2000). 

Kegiatan riset secara konvensional memerlukan upaya berupa waktu 

dan tenaga bahkan biaya yang tidak sedikit misal mencari bahan pustaka di 

perpustakaan kemudian menyebar kuesioner secara fisik ke berbagai target 

responden yang mungkin tersebar di daerah yang cukup luas. Langkah-langkah 

diatas belum tentu berjalan lancar karena upaya pengumpulan data kadang 
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terhambat akan birokrasi pemerintah ataupun birokrasi internal organisasi 

responden sendiri. Berbagai alasan seperti kecurigaan terhadap hasil kegiatan 

riset, tidak mau repot dengan urusan melayani penelitidan masalah kerahasiaan 

data terkadang mengakibatkan kesulitan dalam menggali data dari responden 

atau obyek penelitian. Dalam hal ini, internet membawa keuntungan 

tersembunyi karena bisa mengurangi kehadiran peneliti secara fisik untuk 

memperoleh data atau mungkin tidak diperlukan lagi. Internet mempunyai 

potensi untuk mengubah cara-cara melakukan riset karena mempunyai 

kelebihan, yaitu : 

a. Memungkinkan peneliti yang mempunyai fasilitas terbatas bisa mengakses 

sumber daya dari database atau perpustakaan di seluruh dunia. 

b. Internet bisa diakses setiap saat sehingga sangat fleksibel. Responden bisa 

mencari data referensi atau mengisi kuesioner dalam kondisi yang lebih 

nyaman karena bisa mengatur kapan saat melakukan. 

c. Pencarian data, pengolahan dan penyebaran hasil riset bisa dilakukan secara 

cepat. Bahkan memungkinkan penempatannya di homepage pribadi tanpa 

harus dicetak ataupun diterbitkan. Pencarian informasi taua data yang 

dibutuhkan bisa dipercepat karena dilakukan secara elektronik karena 

menggunakan search engine, hal ini sangat menghemat waktu dibandingkan 

dengan cara manual yang mengandalkan kecepatan mata manusia. 

d. Topik dan hasil riset dapat didiskusikan melalui sarana mailing list atau 

chatting. Berbagai mailing list menurut topik tertentu bisa diikuti untuk 
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mengikuti perkembangan terakhir atau meminta komentar (peer review) dari 

hasil penelitian dengan saling mengirimkan e-mail. 

e. Karena data yang diperoleh bersifat digital maka akan cenderung lebih 

akurat, lebih rinci dan memudahkan dalam mengolah lebih lanjut sebelum 

analisis. Lebih lanjut, penelitian membuktikan tingkat kerusakan data dalam 

sampling menggunakan halaman web lebih kecil dibandingkan metode 

konvensional dengan kertas (Achjari, 2000). 

Dengan adanya banyak alternatif maka strategi kapan bisa menggunakan 

internet untuk memperoleh bahan atau kapan tidak perlu menggunakannya adalah: 

a. Memakai cara-cara konvensional berupa buku atau media lainnya untuk 

mendapatkan bahan atau topik yang sudah cukup lama. 

b. Menggunakan database di internet sekiranya yakin ada informasi yang 

diinginkan di dalamnya. 

c. Untuk memperoleh informasi terbaru tentang hal yang cepat berubah seperti 

kurs mata uang atau indeks harga saham sebaiknya menggunakan halaman 

web. 

d. Gunakan homepage resmi lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan 

data tertentu. Misal untuk variabel statistik di Indonesia oleh BPS atau JSE 

untuk pasar modal. 

Peneliti yang membutuhkan data-data ekonomi, bisnis dan keuangan 

di Indonesia bisa mendapatkan dari berbagai homepage yang telah ada saat ini. 

Berbagai data terbaru yang kadang dilengkapi dengan tampilan gafis menarik 

bisa didapatkan dengan mudah dan murah tanpa harus melewati jalur birokrasi. 
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Sebagai contoh di homepage Indoexchange dapat diperoleh berbagai data pasar 

modal, keuangan, ekspor-impor dan lain yang ditampilkan secara grafis. 

Tersedia juga laporan keuangan tahunan berbagai perusahaan di Indonesia 

yang sudah go public. Berikut homepage beberapa data di Indonesia: 

Tabel II. 3 

Homepage Sumber Data Ekonomi dan Keuangan di Indonesia 

No Nama Homepage 
1 
2 
3 
4 
 
5 
6 

Badan Pengembangan Ekspor Nasional 
Bank Indonesia 
BAPPENAS 
Biro Pusat Statistik 
 
Indoexchange 
Jakarta Stock Exchange 

http://www.nafed.go.id/ 
http://www.bi.go.id 
http://www.bappenas.go.id 
http://www.bps.go.id 
http://regional.bps.go.id/ 
http://www.indoexchange.com 
http://www.jsx.co.id/ 

 

Pemanfaatan internet yang merupakan perkembangan TI oleh mahasiswa 

sekiranya dapat disadari sebagai alat bantu yang praktis untuk menyelesaikan 

tugas penulisan skripsi. Sugeng dan Indriantoro (1997) mendefinisikan 

pemanfaatan sebagi perilaku menggunakan teknologi dalam menyelesaikan tugas. 

Pemanfaatan teknologi tersebut merupakan keputusan individu untuk 

menggunakan atau tidak teknologi yang bersangkutan yang dipengaruhi faktor 

yang menjadi antecedentnya. Salah satu antecedent pemanfaatan yang akan 

berdampak positif adalah kecocokan tugas dengan teknologi.  

Pemanfaatan internet pada penelitian ini diukur dengan menggunakan 

instrumen yang telah dikembangkan  dan diuji oleh Thompson et. al dalam 

Sugeng dan Indriantoro (1997) yang terdiri dari tiga elemen, yaitu: 

a. Frekuensi Pemanfaatan. Ukuran ini menunjukkan seringnya responden 

menggunakan teknologi internet. 
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b. Intensitas Pemanfaatan. Ukuran ini menunjukkan lamanya pemanfaatan 

teknologi internet dalam setiap kali penggunaan. 

c. Jumlah Jenis Perangkat Lunak yang Digunakan. Ukuran ini menunjukkan 

jumlah macam perangkat lunak yang sering digunakan dalam 

memanfaatkan teknologi untuk membantu penyelesaian tugas. 

 

B. PENELITIAN TERDAHULU 

Pada penelitian oleh Boynton et. al (1994) membuktikan bahwa level TI 

manajerial yang lebih tinggi akan mempengaruhi lingkup penggunaan TI secara 

langsung dan positif oleh suatu organisasi. Penelitian di California State 

University Northbrigde oleh Friedman (1997) tentang pengaruh penggunaan 

komputer sebagai alat bantu penyelesaian mata kuliah terhadap prestasi 

mahasiswa, hasil analisisnya menunjukkan bahwa kelompok responden 

mahasiswa yang mengambil mata kuliah dengan diberi alat bantu komputer untuk 

menyelesaikan tugas secara signifikan mendapat nilai atau skor lebih tinggi 

daripada responden mahasiswa yang tidak diberi alat bantu komputer. Penelitian 

ini menunjukkan bahwa pada dunia praktek nanti, menerapkan ilmu serta 

pengetahuan juga tidak terlepas dari peran teknologi seperti komputer guna 

mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi. 

Pengetahuan TI sangat luas dan komplek sehingga sekarang ini individu 

sangat sulit diharapkan untuk menjadi seorang ahli di bidangnya dan ahli TI 

sekaligus. Walaupun mereka tidak diharapkan menjadi ahli TI, mereka diharapkan 

mampu menguasai topik tertentu dari pengetahuan TI. Hyun (1991) berpendapat 
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bahwa tidak ada jawaban yang benar tentang batasan pengetahuan TI yang harus 

dikuasai seseorang. Hal tersebut sangat tergantung pada situasi penerapan TI dan 

ketersediaan sumber daya TI pada institusi pendidikan. Pengetahuan TI yang 

penting untuk dikuasai menurut Hyun adalah: 

1. keyboard literacy, 

2. application literacy, dan 

3. system literacy. 

Edmonds (1988) di Amerika Serikat, telah melakukan penelitian tentang 

persepsi akuntan manajemen dan akuntan publik terhadap pentingnya mata kuliah 

komputer untuk mahasiswa. Ada lima topik pengetahuan TI yang diteliti untuk 

dimasukkan dalam mata kuliah komputer, yaitu: 

1. pengetahuan aplikasi pengolahan data, 

2. sistem basis data, 

3. aplikasi grafik komputer, 

4. aplikasi spreadsheet, dan 

5. aplikasi general ledger dan bahasa pemrograman. 

Di Hongkong, Leung (1991) telah melakukan penelitian terhadap 

mahasiswa dan staf pengajar (dosen) mengenai pengetahuan dan kecakapan 

sistem informasi dan TI untuk akuntan menurut pandangan akademisi. Ada enam 

topik pengetahuan TI yang diteliti, yaitu: PC knowledge, system specification, 

system design and development, accounting packages, EDP auditing, dan end 

user programming. 
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Pratikno (2003) dalam melakukan survey tentang tingkat pengetahuan 

dan pemanfaatan internet oleh akuntan di Indonesia, mendapatkan hasil bahwa 

sikap mengenai perlunya pengetahuan dan pemanfaatan internet adalah sikap yang 

paling disetujui oleh para akuntan dari semua bidang profesi baik akuntan publik, 

akuntan pendidik, akuntan manajemen maupun akuntan pemerintah. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. TIPE PENELITIAN 

1. Sifat Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian survey yang bersifat deskriptif. 

Penelitian deskriptif  pada umumnya merupakan penelitian non hipotesis, 

sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu merumuskan hipotesis. 

Penelitian deskriptif eksploratif bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau 

status fenomena. (Arikunto, 1998). Dalam hal ini peneliti hanya ingin 

mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan keadaan sesuatu serta data-data 

lain yang relevan dengan problematikanya, yaitu pemanfaatan teknologi 

internet untuk mendukung penyusunan skripsi mahasiswa Fakultas Ekonomi 

Universitas Sebelas Maret Surakarta. 

2. Modus Komunikasi 

Modus komunikasi dalam penelitian ini adalah kuesioner yang bersifat 

terbuka untuk identitas responden dan tertutup untuk pertanyaan inti. 

Pengumpulan data responden dilakukan dengan cara langsung, yaitu kuesioner 

diberikan kepada responden langsung oleh peneliti dan dikumpulkan atau 

diambil langsung oleh peneliti dari responden. 

3. Lingkungan Penelitian 

Lingkungan penelitian meliputi data pustaka dan data lapangan. Data 

pustaka merupakan data sekunder yang diperoleh dari literatur dan buku-buku 
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berupa teori-teori yang mendukung penelitian ini, sedangkan data lapangan 

(data primer) adalah data yang diperoleh dari responden dalam hal ini adalah 

mahasiswa dari ketiga jurusan di Fakultas Ekonomi UNS, hasil dari 

penyebaran kuesioner. 

 

B. POPULASI 

Populasi penelitian adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas 

Sebelas Maret Surakarta, yang masih berstatus mahasiswa aktif dan telah 

mengambil tugas penulisan skripsi pada saat dilakukan survey. Mahasiswa yang 

termasuk sebagai populasi tidak dibedakan antara jurusan dan program yang 

diambil, yaitu akuntansi, manajemen dan ekonomi pembangunan baik dari 

program reguler maupun ekstensi. Menurut data dari bagian Pendidikan Fakultas 

Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta, pada periode semester Agustus 

2003 – Januari 2004 jumlah populasi mahasiswa yang mengambil tugas penulisan 

skripsi adalah 481 orang. Jumlah tersebut terdiri dari jurusan akuntansi 103 orang, 

manajemen 95 orang, ekonomi pembangunan 63 orang untuk program reguler dan 

akuntansi 148 orang, manajemen 52 orang dan ekonomi pembangunan 30 orang 

untuk program ekstensi. Perinciannya dapat dilihat dalam tabel berikut. 

Tabel III.1 

Rincian Mahasiswa Fakultas Ekonomi UNS 

yang telah Mengambil Tugas Skripsi 

Program Jurusan Jumlah 
Reguler Akuntansi 103 

Manajemen 95  
Ekonomi Pembangunan 63 
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Tabel III.1 (Lanjutan) 

Rincian Mahasiswa Fakultas Ekonomi UNS 

yang telah Mengambil Tugas Skripsi 

Program Jurusan Jumlah 
Ekstensi Akuntansi 148 

Manajemen 52  
Ekonomi Pembangunan 30 

 Total 481 
Sumber : Data Bagian Pendidikan FE UNS 

 

C. PENENTUAN SAMPEL 

Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik quota 

sampling atau kuota sampel yang termasuk dalam teknik pengambilan sampel non 

acak. Dalam teknik pengambilan sampel non acak, semua anggota atau subyek 

penelitian atau responden tidak memiliki peluang yang sama untuk dipilih sebagai 

sampel. Beberapa bagian tertentu dalam semua kelompok sengaja tidak 

dimasukkan dalam penelitian untuk mewakili sub-kelompok (Sevilla et al dalam 

Wahyu, 2001). Teknik ini disebut sebagai pengambilan sampel non probabilitas 

atau pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Salah 

satu bentuk dari teknik non probability sampling adalah teknik pengambilan 

sampel purposif. Salah satu bentuk dari purposive sampling adalah sampel kuota 

atau quota sampling. Teknik sampel ini didasarkan pada jumlah yang sudah 

ditentukan. Dalam pengambilan data, peneliti menghubungi subyek yang 

memenuhi persyaratan ciri-ciri populasi, tanpa menghiraukan dari mana asal 

subyek tersebut (asal masih dalam populasi). Biasanya yang dihubungi adalah 

subyek yang mudah ditemui, sehingga pengumpulan datanya mudah. 
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Pertimbangan yang mendasari penggunaan teknik quota sampling ini 

adalah karena adanya keterbatasan waktu, tenaga dan dana. Menurut Moleong 

dalam Wahyu (2001), bahwa penelitian kualitatif tidak ada sampel acak tapi 

sampel bertujuan. Besarnya jumlah sampel yang akan diambil sebanyak 100 

sampel (20,8%) dari populasi. Penentuan jumlah sampel didasarkan atas 

pertimbangan-pertimbangan tingkat ketelitian peneliti, keterbatasan waktu, tenaga 

dan dana. Karena ini merupakan penelitian deskriptif, dimana menurut Sevilla et. 

al. dalam Wahyu (2001) bahwa untuk penelitian deskriptif, sampel minimum yang 

dapat diterima atau representatif adalah 10% dari populasi dan untuk populasi 

yang lebih kecil diperlukan minimum 20% dari populasi. Pada penelitian ini 

populasinya berjumlah 481, maka syarat minimum sampel yang dapat diterima 

sebesar 20% dari populasi adalah sebanyak 96,2 sampel. Jadi, sampel yang 

diambil pada penelitian ini telah mencukupi syarat minimum sampel diatas. 

 

D. METODE PENGUMPULAN DATA 

Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada 

responden secara langsung, yaitu mahasiswa ketiga jurusan yang ada di Fakultas 

Ekonomi UNS yaitu jurusan akuntansi, manajemen dan ekonomi pembangunan 

baik program reguler maupun ekstensi. Penyebaran daftar pertanyaan ini 

dilakukan dengan metode langsung, yaitu mendatangi para responden secara 

langsung. Metode langsung dilaksanakan dalam penelitian ini dengan maksud 

untuk mendapatkan data yang lebih  akurat, tanggapan yang lebih tepat dan 

mendapatkan kepastian pengembalian jawaban penelitian. 
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Pengambilan kuesioner dengan cara diambil sendiri oleh peneliti, serta 

waktu pengambilan kuesioner tergantung kesepakatan yang dilakukan peneliti 

dengan responden yang bersangkutan. 

E. PENYUSUNAN DAFTAR PERTANYAAN (KUESIONER) 

Data untuk penelitian ini dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner 

yang diberikan kepada responden yaitu mahasiswa-mahasiswa Fakultas Ekonomi 

Universitas Sebelas Maret Surakarta. Daftar pertanyaan ini diajukan kepada 

mahasiswa yang telah menempuh penyusunan Skripsi karena menyangkut dengan 

riset yang dilakukan dalam menyusun Skripsi. Penyusunan daftar pertanyaan ini 

untuk mendapatkan informasi yang jelas dari responden khususnya sesuai dengan 

tujuan penelitian. 

Jenis pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner adalah pertanyaan 

terbuka untuk mengetahui gambaran umum (demografi) dari masing-masing 

mahasiswa dan tertutup (close ended quetioner) untuk pertanyaan inti, dimana 

kemungkinan jawabannya sudah ditentukan terlebih dahulu dan responden tidak 

diberikan kesempatan untuk memberikan jawaban lain. Responden tinggal 

memilih jawaban yang telah disediakan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. 

 

F. IDENTIFIKASI VARIABEL DAN PROSEDUR PENGUKURAN 

Variabel yang diukur dalam penelitian ini hanya satu, yaitu pemanfaatan 

internet sebagai pendukung dalam penyusunan skripsi. Prosedur pengukuran 

dalam penelitian ini menggunakan metode skala dikotomi yaitu pertanyaan–

pertanyaan dalam kuesioner  dengan langkah sebagai berikut : 
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1. Membuat pertanyaan yang berhubungan dengan masalah pemanfaatan internet 

sebagai pendukung penyusunan skripsi yang terdiri dari item yang cukup jelas, 

bila ada atau dimanfaatkan yaitu “YA” dan bila tidak dimanfaatkan yaitu 

“TIDAK”. 

2. Responden diminta untuk menjawab pertanyaan dengan memberi tanda tick 

mark (√ ) pada jawaban yang disediakan. Skor item jawaban adalah 1(satu) 

untuk “YA” dan 0(nol) untuk “TIDAK”. 

3. Total nilai dari masing-masing responden adalah penjumlahan nilai/skor 

masing-masing item jawaban dari responden tersebut. Selanjutnya semua skor 

item tersebut diprosentasekan sebagai pengukur populasi yang ada. 

Adapun pengukuran variabel akan menggunakan topik pemanfaatan 

internet oleh mahasiswa sebagai pendukung penulisan skripsi dan daya tarik 

(kapabilitas) utama internet dengan rincian : 

1. Pemanfaatan internet berkaitan dengan frekuensi penggunaan, tergambar dalam 

pertanyaan no 2, 3, 5, dan 7. 

2. Pemanfaatan internet berkaitan dengan intensitas penggunaan diwakili oleh 

pertanyaan no 4, 6 dan 8. 

3. Pemanfaatan internet yang berhubungan dengan kapabilitas utama internet 

digambarkan pada no  9, 10, 11, 12, 13, 14 dan 15.  

4. Sedangkan untuk pertanyaan  no 1 merupakan pertanyaan yang harus dipenuhi  

sebagai syarat untuk dapat dijadikan responden pada penelitian ini, yaitu 

tentang terpenuhinya sudah atau belum mahasiswa mengambil tugas penulisan 

skripsi. 
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G. TEKNIK PENGUJIAN DAN PENGOLAHAN DATA 

Penelitian ini yang merupakan penelitian deskriptif eksploratif yang 

bertujuan menggambarkan keadaan atau status fenomena. Dalam hal ini penelitian 

hanya ingin mengetahui pemanfaatan internet sebagai pendukung penyusunan 

skripsi mahasiswa di Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta. 

Untuk mengetahui valid atau tidaknya data yang terkumpul, maka dilakukan 

pengujian validitas dan reliabilitas. Uji validitas instrumen penelitian dilakukan 

dengan menggunakan rumus teknik korelasi “product moment” yang dirumuskan 

sebagai berikut: 
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Dimana: 

N =  jumlah responden, 

X =  skor pertanyaan No X, 

Y =  skor total, dan 

XY =  skor pertanyaan No X dikalikan skor total. 

Untuk memperoleh konsistensi internal, maka secara statistik angka korelasi yang 

diperoleh diperbandingkan dengan angka kritik tabel korelasi nilai r. 

Sedangkan untuk uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan rumus 

Spearman Brown (teknik belah dua), yaitu dengan membuat tabel analisis butir 

pertanyaan atau butir soal. Dari analisis ini skor-skor dikelompokkan menjadi dua 

belahan bagian soal atau pertanyaan, yaitu belah awal – akhir. Dalam hal ini yang 

dimaksud dengan belah awal adalah butir soal atau  pertanyaan di nomor awal dan 
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belah kedua atau belah akhir adalah butir soal atau pertanyaan pada nomor 

pertengahan sampai dengan nomor akhir. Setelah .itu, skor belah awal 

dikorelasikan dengan belah akhir lalu dihitung dengan rumus korelasi Product 

Moment, kemudian stabilitas instrumen dicari dengan rumus Spearman Brown 

yaitu : 
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 Dimana : 

 r11  =  reliabilitas instrumen 

 rxy  =  indeks korelasi antara dua belahan instrumen 

Pengolahan data yang diperoleh dilakukan dengan menggunakan teknik 

deskriptif kualitatif dengan persentase (Arikunto, 1998). Data yang telah 

terkumpul kemudian diolah dengan cara dihitung frekuensinya, diprosentasekan 

dan disajikan dalam bentuk total distribusi frekuensi untuk penarikan kesimpulan 

dengan cara pengelompokan dalam 3 (tiga) kategori atau kriteria klas yaitu : 

1. >80 %, diinterpretasikan pemanfaatannya tinggi,   

2. 50% - 80%, diinterpretasikan pemanfaatannya sedang, dan  

3. <50%, diinterpretasikan pemanfaatannya rendah. 

Pengelompokan tersebut diatas dilakukan dengan cara: 

1. Nilai terendah dari skor keseluruhan pertanyaan dengan asumsi responden 

menjawab dengan nilai minimal yaitu 1. 

2. Mencari nilai tertinggi, dengan asumsi bahwa responden menjawab   

pertanyaan 
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3. Memprosentasekan nilai terendah dan tertinggi dan membagi jumlah 

persentase nilai jawaban pertanyaan tersebut dengan jumlah 3 kelas. 
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