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ABSTRAK

Penelitian yang bejudul “Akses internet oleh pelanggan Tomkens Cafe di 
Palembang Square Mali” mengangkat permasalahan pemanfaatan akses internet 
oleh pelanggan Tomkens Cafe dan faktor yang mempengaruhi para pelanggan 
selalu memanfaatkan akses internet di Tomkens Cafe di Palembang Square Mali. 
Fokus kajian akses internet oleh pelanggan Tomkens Cafe di hubungkan dengan 
masalah selera, identitas,tujuan dan gaya hidup pelanggan Tomkens Cafe.
Tujuan penelitian adalah untuk memperoleh gambaran umum tentang 
pemanfaatan akses internet di Tomkens Cafe dan faktor yang mempengaruhi 
pelanggan memanfaatkan akses internet di Tomkens Cafe di Palembang Square 
Mali.

Penelitian menggunakan rancangan kualitatif, pengumpulan data diperoleh 
melalui wawancara mendalam pada tujuh informan serta melakukan observasi 
secara langsung data secara kualitatif.
Hasil penelitian menunjukan bahwa pemanfaatan akses internet oleh pelanggan 
Tomkens Cafe di Palembang Square Mali yaitu : Browsing ide-ide baru untuk 
kebutuhan kerja, chating dengan teman dan rekan kerja, download games untuk 
hobbi dan kesenangan.

Faktor yang mempengaruhi para pelanggan selalu memanfaatkan akses 
internet di Tomkens Cafe Palembang Square Mali yaitu lingkungan pergaulan. 
Informan yaitu pelanggan Tomkens Cafe datang karena Tomkens Cafe dijadikan 
tempat untuk bertemu dengan teman-teman sambil mengakses internet, faktor lain 
yaitu faktor media massa tentang trend mengakses internet di Coffe Shop, faktor 
gaya hidup dan prestise juga dijadikan alasan untuk datang ke Tomkens Cafe dan 
juga Faktor akan kebutuhan akan akses internet untuk pekerjaan dan kebutuhan 
ekonomi.

Pemanfaatan akses internet oleh pelanggan Tomkens cafe di Palembang 
Square Mali merupakan sebuah reaksi terhadap struktur sosial yang ada. Pada 
situasi tertentu,struktur memberi pengaruh terhadap performa individu sehingga 
aktor bertindak dan bereaksi terhadap dunia sekelilingnya, hal ini dapat dipandang 
sebagai keseluruhan yang berada antara kepatuhan dan perlawanan terhadap 
struktur.

Kata kunci: akses, internet, pelanggan Tomkens Cafe
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BABI

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemajuan dunia Teknologi Informasi (TI) di Indonesia saat ini sedang 

riiengalami suatu fase perkembangan yang cukup signifikan. Hal ini dapat dilihat 

dari semakin canggihnya perangkat teknologi informasi yang memungkinkan 

individu berkomunikasi dengan individu ataupun dengan kelompok tanpa 

mengenal batas ruang dan waktu. Salah satu kemajuan TI (Teknologi Informasi) 

yang sedang booming di kota-kota besar Indonesia adalah pelayanan akses 

internet tanpa kabel yang dikenal dengan teknologi Wi-Fi. Masyarakat umumnya 

mengenal teknologi ini dengan sebutan hotspot.

HotSpot adalah definisi untuk daerah yang dilayani dengan coverage area 

tertentu oleh satu layanan akses yang biasa disebut Access Point (AP) Wireless 

LAN yang menggunakan suatu standar 802.11 a/b/g, dimana pengguna dapat 

masuk ke dalam Access Point secara bebas dan menggunakan perangkat sejenis 

notebook, PDA atau lainnya. Koneksi bisa berupa koneksi ke internet, ke server, 

sharing file, sharing perangkat dan sebagainya seperti layaknya menggunakan 

media kabel. Perangkat AP ini biasa yang dijual dipasaran berupa ”Box” seperti 

produk dari Linksys, D-Link, Senao, Netgear, Compex, dan lain-lain. Perangkat 

inilah yang berfiingsi untuk receive dan trasmit dalam coverage area dalam lokasi 

tertentu.
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Hotspot (Onno W. Purbo: 2006) merupakan sebuah wilayah dimana orang 

bisa mengakses internet, dengan menggunakan laptop, handphone atau PDA 

dengan fitur Wi-Fi sehingga bisa menggunakan internet tanpa kabel di tempat- 

tempat terbuka. Wilayah hotspot biasanya berada di tempat-tempat umum, seperti 

di bandara, kafe, mal, rumah sakit, stasiun KA maupun tempat-tempat pendidikan. 

Jadi secara sederhana, pengertian hotspot adalah zona yang memungkinkan 

seseorang bisa melakukan akses intenet secara nirkabel.

Revolusi teknologi dan komunikasi pada era millennium ini secara tidak 

langsung telah memberikan suatu bentuk perubahan social terutama pada 

hubungan antar manusia, dimana dengan teknologi nirkabel seorang individu 

dapat melakukan berbagai macam aktivitas termasuk berkomunikasi dan 

melakukan kontak sosial antara satu dengan lainnya.

Kelebihan WiFi Hotspot sehingga menjadi fenomena tersendiri saat ini

menurut Deris Setiawan (2008) dalam arikelnya yang beijudul Trend Hotspot

Yang Semakin Hot adalah :

1. Banyak disediakan koneksi di tempat umum, seperti caf6, lobi 
hotel, restoran, executive lounge bandara dan lain-lain.
User bisa bekeija secara mobile tanpa harus mencari plug koneksi. 
Membuang kerumitan kabel dan membuat perusahaan bisa 
konsentrasi ke business prosessnya
Transfer data bisa mencapai 11 mbps dengan troughput yang besar 
dan tergantung standar yang digunakan.
Kompabilitas dengan banyak devices yang sudah terdapat Wi-Fi 
enabled.
Trend dan branding.

2.
3.

4.

5.

6.
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Keberadaan area hotspot saat ini serta minat masyarakat yang cukup

apresiatif dengan adanya layanan Wi-Fi diberbagai tempat umum 

sosiologis mengindikasikan adanya suatu proses transformasi kehidupan kearah

Proses komunikasi melalui

secara

yang lebih baik dalam bidang komunikasi massa, 

jaringan internet nirkabel memungkinkan seseorang dapat berinteraksi dengan

berbagai individu dan kelompok dari berbagai daerah bahkan berbagai negara. 

Penggunaan piranti keras (laptop, PDA, handphone) sebagai media perantara 

menjelaskan bahwa interaksi social menciptakan hubungan social yang bersifat

sekunder.

Penggunaan berbagai macam teknologi komputer dalam menunjang 

eksistensi suatu masyarakat di era modem sehingga memudahkan mereka dalam 

beraktivitas, berinteraksi dan berkomunikasi menjadi suatu pola perilaku 

tersendiri yang menciptakan kebudayaan baru berbasis materi untuk memenuhi 

kebutuhan setiap anggotanya. Kebudayaan mengatur agar manusia dapat mengerti 

bagaimana harus bertindak, berbuat, menentukan sikapnya apabila mereka 

berhubungan dengan orang lain.

Setiap orang dalam kehidupannya akan selalu menciptakan kebiasaan 

(habit) bagi dirinya. Salah satu contoh adalah kebiasaan untuk memanfaatkan 

teknologi jaringan internet nirkabel (Wi-Fi) disuatu tempat umum yang terdapat 

titik-titik hotspot. Kebiasaan ini biasanya akan diikuti oleh kebiasaan-kebiasaan 

lainnya, seperti mereka yang sering duduk berlama-lama di cafe yang memiliki 

hotspot area tentunya apabila orang tersebut memiliki piranti keras (terutama 

laptop) yang mendukung teknologi Wi-Fi akan memanfaatkan fasilitas Cafe

3



diikuti kebiasaan seperti berdiskusi dengan rekan bisnis dan laindengan

sebagainya.

Kebiasaan (habil) merupakan perilaku pribadi. Pribadi berarti bahwa 

itu berbeda dari perikebiasaan orang lain, walaukebiasaan orang seseorang 

misalnya mereka hidup dalam suatu rumah. Jadi setiap orang akan membentuk 

kebiasaan khusus bagi dirinya sendiri. Menurut Ferdinand Tonnies, kebiasaan

mempunyai tiga arti yaitu :

1. Dalam arti yang menunjuk pada suatu kenyataan yang bersifat obyektif, 
misalnya kebiasaan untuk minum kopi sebelum mandi dan lain-lain. 
Artinya adalah, bahwa seseorang biasa melakukan perbuatan-perbuatan 
tadi dalam tata cara hidupnya.

2. Dalam arti bahwa kebiasaan tersebut dijadikan kaidah bagi seseorang, 
norma mana yang diciptakan untuk dirinya sendiri. Dalam hal ini, orang 
yang bersangkutanlah yang menciptakan suatu perilaku bagi dirinya 
sendiri.

3. Sebagai perwujudan kemauan atau keinginan seseorang untuk berbuat 
sesuatu (Soekanto, 1999: 196).

Jadi kebiasaan seseorang untuk memanfaatkan teknologi Wi-Fi di suatu

area hotspot menunjuk pada gejala bahwa seseorang didalam tindakan-

tindakannya selalu akan melakukan aktivitas tersebut dalam situasi dan kondisi

tertentu bahkan menjadi aktivitas wajib yang harus selalu dilakukan. Kebiasaan 

yang tentunya akan diikuti oleh orang lain apabila hal tersebut dianggap baik 

sehingga akan tercipta pola perilaku tertentu seperti pola perilaku dalam 

pemanfaatan teknologi Wi-Fi di area hotspot.
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Trend restoran ber hi-fi landa Indonesia Kini internet tidak hanya bisa 

dinikmati di sebuah cyber kafe saja. Di beberapa kafe dan resto di Indonesia 

sudah mulai menyediakan fasilitas hotspot dimana pengunjung kafe atau resto 

mereka dapat mengakses informasi melalui teknologi tersebut.

Jangan heran jika anda menemukan laptop terbuka di beberapa sudut resto 

atau kafe. Pemandangan itu, kini menjadi hal yang lumrah. Di kafe atau resto, 

orang bukan hanya sekedar untuk ngopi atau makan saja, tapi juga duduk 

membuka laptop lantas membuka-buka internet. Melihat-lihat berita politik atau 

gosip artis, atau malah ikut tren nge-Wog, sambil menyeruput kopi dan camilan. 

Fasilitas hotspot ini bahkan tanpa biaya alias gratis sehingga anda bisa 

tersambung kapan saja.

Beberapa resto dan kafe yang menyediakan fasilitas hotspot Selain kopi 

yang enak,coffe shop tersebut juga menjual tempat yang nyaman. Di setiap 

cabang, interiornya dibuat senyaman mungkin dengan suasana modem. Seperti 

yang ada di mall-mall di Indonesia. Tempat-tempat ini menjadi favorit orang 

kantoran dari sekitar Mall-mall itu sendiri termasuk ekspatriat. Bukan 

karena kopi, tapi juga ada fasilitas wi-fi gratis. Tapi, walaupun gratis, ada 

password yang harus anda minta pada salah satu pelayan disana. Jadi, meski 

hanya minum secangkir kopi, duduk berjam-jam di tempat ini tidak akan diusir. 

Kalau malam hari, pemandangannya cukup indah karena Coffe Shop tersebut 

berada diantara bangunan Mali yang cukup megah.

cuma
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Fenomena Wi-Fi hotspot area bukan hanya menjadi fenomena di kota-kota

besar dunia tetapi fenomena ini juga sedang trend dan booming di Kota

yang menyediakan fasilitas hotspot gratis bagiPalembang. Salah satu tempat

pengunjung dan pelanggannya adalah Tomkens Cafe yang berada di kawasan 

Palembang Square. Keberadaan Tomkens Cafe yangpusat perbelanjaan

menyediakan fasilitas ini tentunya memberikan suatu nilai tambah tersendiri bagi

sebagian pengunjung dan pelanggannya. Nilai tersebut tentunya didasarkan 

kepentingan tertentu secara pribadi atau kelompok yang didapat apabila dapat 

mendatangi dan menikmati fasilitas yang ada. Observasi awal peneliti, cafe ini 

tergolong salah satu tempat yang cukup exclusive bagi sebagian kalangan 

masyarakat Kota Palembang. Wawancara awal yang dilakukan peneliti dengan 

Manajer Tomkens Cafe diketahui bahwa memang target konsumen dari cafe ini 

ditujukan bagi kalangan menengah ke atas. Fakta dilapangan memperlihatkan 

bahwa pengunjung yang berada di tempat ini mayoritas adalah pekerja kantoran

atas

dan para eksekutif muda (Bobby Diandra, Manager Tomkens Cafe 2009)

Penelitian yang berjudul Akses Internet Oleh Pelanggan Tomkens Cafe Di 

Palembang Square Mali ini cukup menarik untuk dapat diteliti. Hal ini 

dikarenakan keberadaan Tomkens Cafe yang cukup exclusive sehingga

menunjang sisi prestise para pengunjungnya dan adanya akses hotspot bagi

pengunjung dan pelanggannya telah memberikan suatu fenomena tersediri bagi 

masyarakat Kota Palembang sehingga Tomkens Cafe menjadi pilihan di antara 

Cafe and Resto lain yang juga ada di Palembang Square mall. Berbagai 

kepentingan tersirat dan faktor yang melatarbelakangi individu atau kelompok
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untuk dapat memanfaatkan akses internet di Tomken’s Cafe PS Mali merupakan 

fokus utama yang ingin diteliti dan dikaji.

1.2. Permasalahan

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka yang menjadi permasalahan

dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pemanfaatan akses internet oleh pelanggan Tomken’s Cafe di

Palembang Square Mali ?

2. Faktor apa saja yang mempengaruhi para pelanggan selalu memanfaatkan

akses internet di Tomken’s Cafe di Palembang Square Mali ?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pemanfaatan akses internet oleh pelanggan Tomken’s 

Cafe di Palembang Square Mali.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi para pelanggan 

selalu memanfaatkan akses internet di Tomken’s Cafe di Palembang 

Square Mali.
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1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai 

tambahan informasi dan juga bermanfaat bagi perkembangan ilmu-ilmu sosial 

khususnya Sosiologi terutama studi tentang perubahan sosial, komunikasi dan 

pengaruh kemajuan Teknologi Informasi (TI) dan komunikasi terhadap gaya 

hidup masyarakat perkotaan.

1.4.2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah :

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan rujukan bagi studi 

lanjutan dalam mengungkap aspek yang berkaitan dengan perubahan

sosial budaya dan gaya hidup.

2. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi informasi kepada pihak pengelola

penyedia layanan hotspot area gratis untuk mengetahui pemanfaatan akses

internet oleh pelanggannya.

1.5. Tinjauan Pustaka

1.5.1. Kelas dan Status Sosial

Status berbeda dengan kelas. Weber menjelaskan perbedaan tersebut:

Dengan semacam penyederhanaan yang berlebihan, orang dapat 
berkata bahwa “kelas”distratifikasikan menurut hubungan mereka 
didalam produksi dan permerolehan barang (produksi dan 
perolehan) sedangkan “kelompok status” distratifikasikan menurut 
prinsip konsumsi barang-barang mereka sebagaimana digambarkan 
dengan “gaya hidup spesial” (Weber, 1946).
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Kelas sosial mengacu pada pengelompokan orang yang sama dalam perilaku 

mereka berdasarkan posisi ekonomi mereka di masyarakat. Keanggotaan kelas 

ada dan dapat di deskripsikan sebagai kategori statistik entah individu sadar 

tidak akan situasi mereka yang sama. Status mencerminkan suatu harapan 

komunitas akan gaya hidup di kalangan masing-masing kelas dan juga estimasi 

sosial yang positif atau negatif mengenai kehormatan yang diberikan kepada 

masing masing kelas.

Kelas dan status sosial dalam masyarakat bersifat relatif berdasar bentuk 

dan ruang lingkup yang didasarkan pada sistem sosial budaya masyarakat yang 

bersangkutan. Beberapa variabel yang muncul sebagai yang paling penting di 

dalam arus sosiologis dan penelitian lain yang berkenaan dengan kelas sosial. 

Variabel tersebut diidentifikasi di dalam sintesis yang berpengaruh dari penelitian 

kelas sosial oleh Gilbert dan Kahl (1982) dalam The American Class Structure: A 

New Synthesis yang mengelompokannya dengan cara sebagai berikut:

Variabel ekonomi: pekerjaan, pendapatan dan kekayaan mempunyai 

kepentingan kritis karena apa yang orang kerjakan untuk nafkah tidak hanya 

menentukan berapa banyak yang harus di belanjakan keluarga tetapi juga sangat 

penting dalam menentikan kehormatan yang diberikan kepada anggota keluarga.

Variabel interaksi: prestise, assosiasi dan sosialisasi adalah inti dari kelas 

sosial. Prestise adalah sentimen di dalam pikiran orang yang mungkin tidak selalu 

mengetahui bahwa hal itu ada disana. Asosiasi adalah variabel yang berberke 

dengan hubungan sosial sehari-hari. Sosialisasi adalah proses dimana individu

atau

naan
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belajar keterampilan, sikap, dan kebiasaan untuk berpartisipasi didalam komunitas 

bersangkutan.

Variabel politik; kekuasaan, kesadaran kelas, dan mobilitas adalah sangat 

penting untuk mengerti untuk mengerti aspek politik dari sistem stratifikasi. 

Kekuasan adalah potensi individu atau kelompok untuk menjalankan kehendak 

mereka atas orang lain. Kesadaran kelas mengacu pada tingkat dimana orang- 

orang didalam suatu kelas sosial sadar akan diri mereka sebagai kelompok 

tersendiri dengan kepentingan ekonomi dan politik bersama. Mobilitas dan 

suksesi adalah konsep kembar yang berhubungan dengan stabilitas atau 

instabilitas sistem stratifikasi. Mobilitas mengacu pada proses pergerakan dari 

satu posisi sosial ke posisi sosial lainnya. Suksesi mengacu pada anak anak yang 

mewarisi posisi kelas orang tuanya.

Teknologi informasi mutakhir yang kini banyak dikenal, bahkan sudah 

menjadi salah satu kebutuhan manusia, adalah internet. Teknologi ini dapat 

menjadi ruang pertemuan virtual seluruh warga yang tinggal di muka bumi. Lewat 

internet, dunia seakan tak berjarak.

Internet serasa telah menihilkan lokasi dan waktu. Komunitas penduduk 

dunia dapat tergabungkan secara maya melalui teknologi yang luar biasa ini. Akan 

tetapi, di Indonesia, fenomena ini rupanya belum dikenal luas oleh masyarakat. 

Sebagai peranti teknologi yang memiliki manfaat di kebidangan yang beragam, 

internet belum banyak digunakan masyarakat.
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Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2005 

yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik, hanya ada 2,9 persen rumah tangga 

Indonesia yang di kediamannya memiliki komputer. Dari jumlah itu, tak sampai 1 

persen rumah tangga yang menggunakan sambungan internet di komputernya.

Salah satu penyebab kurangnya antusiasme berinternet di masyarakat 

boleh jadi karena jumlah rumah tangga yang memiliki telepon, baik telepon kabel 

maupun telepon genggam, masih terbatas. Baru 12 persen rumah tangga yang 

tercatat memiliki telepon kabel dan 18 persen yang anggota keluarganya memiliki 

telepon genggam. Selain itu, jangkauan wilayah yang sudah terlayani penyedia 

jasa layanan internet belum merata di seluruh wilayah negeri ini.

1.5.2. Penelitian yang Relevan

Dalam penelitian Ken Kurniawan Sutanto Skripsi Analisa Layanan 

Akses Wi-Fi Dan Kualitas Layanan Dan Pengaruhnya Terhadap Keinginan 

Pembelian Ulang Konsumen Di Sonnen Caf£ Surabaya Tahun 2007. Layanan 

akses Wi-Fi dan kualitas layanan ditawarkan oleh Sonnen Caf6 untuk dapat 

dinikmati bersama dengan produk yang ditawarkan. Penelitian ini ditujukan untuk 

mengetahui pengaruh layanan akses Wi-Fi dan kualitas layanan terhadap 

keinginan pembelian konsumen. Penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan 

kuisioner kepada 150 konsumen Sonnen Cafe dan diolah dengan metode regresi 

linier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan layanan akses Wi- 

Fi dan kualitas layanan berpengaruh positif terhadap keinginan pembelian, akan 

tetapi secara terpisah hanya dimensi assurance dan empathy yang mempengaruhi
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Wi-Fikeinginan pembelian konsumen. Dapat disimpulkan bahwa layanan akses 

dan kualitas layanan secara simultan memiliki pengaruh dan layanan akses Wi-Fi 

bukanlah variabel dominan yang mempengaruhi keinginan pembelian konsumen.

Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa fasilitas wi-fi (hotspot) yang 

diberikan secara gratis kepada para customer caf£ tersebut juga menstimulus para 

customer untuk kembali datang ke caf'6 tersebut, fasilitas seperti ini (wi-fi) di 

anggap lumrah pada era modem ini, dimana internet dianggap telah menjadi 

kebutuhan dari gaya hidup (lifestyle). selain memang sedang trend makan dan 

mengakses internet pada coffe shop-coffe shop yang ada di mall-mall banyak hal 

yang bermanfaat yang bias dilakukan lewat internet selagi para customer 

menikmati hidangan yang ada di Coffe shop tersebut.

Penyalahgunaan pemanfataan teknologi dapat terlihat dari penelitian 

tentang pengaruh dari permainan yang ada dalam internet. Penelitian yang 

mengambil judul “Pengaruh Permainan Counter Strike Terhadap Perilaku 

Agresif Remaja (Studi pada remaja di Kelurahan 20 Ilir D I Kecamatan IT I 

Palembang) oleh M.Taufik tahun 2008 yang mengambil lokasi penelitian di 

Kelurahan 20 Ilir Palembang. Penelitian ini mencoba mengindentifikasikan 

perilaku agresif remaja. Penelitian ini menggunakan permainan counter strike 

sebagai variabel intervensi dan perilaku agresif sebagai variabel dependen, desain 

penelitian yang digunakan adalah intact group comparison atau statistic 

comparison. Metode penelitian ini tidak mengindentifikasikan hubungan antara 

kedua variabel tunggal pada pada 40 orang responden.

group
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku agresif remaja di Kelurahan 

20 Ilir adalah rendah, kemudia ditemukan perbedaan perilaku agresif remaja yang 

tidak bermain internet di Kelurahan 20 Ilir yang signifikan terhadap terhadap 

remaja dari permainan counter strike, sehingga dapat disimpulakan adanya 

pengaruh perilaku agresif remaja di Kelurahan 20 Ilir Palembang.

Seperti dalam penelitian Yudi Kurniawan dalam Skripsinya yang 

berjudul “ Perilaku Konsumtif Mahasiswa di PIM dan PS mall (studi pada 

makhasiswa kost di inderalaya) Tahun 2008. penelitian ini mengangkat 

permasalahan tentang latar belakan mahasiswa Unsri berperilaku konsumtif di 

PIM dan PS mall dan bagaimana perilaku konsumtif itu di tunjukan. Focus kajian 

perilaku konsumtif mahasiswa Unsri di PIM dan PS mall dihubungkan dengan 

masalah selera, identitas dan gaya hidup. Tujuan penelitian adalah untuk 

mendapatkan suatu pemahaman tentang apa yang melatarbelakangi mahasiswa 

Unsri berperilaku konsumtif di PIM dan PS mall dan untuk mendapatkan suatau 

penjelasan tentang bagaimana perilaku konsumtif yang di tujukan oleh mahasiswa 

Unsri tersebut di PIM dan PS mall. Hasil penelitian menunjukan perilaku 

konsumtif Mahasiswa Unsri di PIM dan PS mall di latar belakangi oleh beberapa 

factor yakni (1) factor imitasi diaman mahasiswa memiliki keinginan untuk 

dengan temanya khususnya dalam berpenampilan di kampus (2) factor budaya 

konsumerisme dimana produk-produk konsumerisme menjadi I media 

personalitas untuk pembentukan personalitas, gaya, citra, gaya hidup dan

diferensiasi statis symbol yang berbeda-beda hal itu tampak dari kebiasaan 

mahasiswa dalam berbelanja di PIM dan PS mall (3) factor dan status social dan

sama

cara-

cara
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ekonomi yang sangat berpengaruh terhadap kemampuan secara financial 

Mahasiswa Unsri dalam melakukan kegiatan konsumtifnya di Mall.(4) factor 

lingkungan pergaulan dimana lingkungan pergaulan memegang yang sangat 

penting khususnya terhadap sikap dan tindakan seorang Mahasiswa Unsri dalam 

kaitanya dengan kegiatan konsumsinya di PIM dan PS dan (5) factor media 

informasi, trend dan kebutuhan dimana pengaruhnya juga tidak cukup besar 

khususnya dalam menentukan selera tempat dan objektivitas produk yang di 

konsumsi. Perilaku konsumtif Mahasiswa Unsri yang ditunjukan meliputi (1) 

perilaku konsumtif untuk identifikasi dengan lingkungan pergaulan (4) perilaku 

konsumtif diluar jangkauan atau daya beli (5) perilaku konsumtif mengikuti trend 

pergaulan (6) perliaku konsumtif yang bertujuan menunjukan status symbol dan 

(7) perilaku konsumtif yang bermotif mengekspresikan gaya hidup. Perilaku 

konsumtif ini juga tercermin dalam skripsi "akses internet oleh pelanggan 

Tomkens Cafe di Pa;lembang Square Mali" dimana dari penelitian ini di ketahui 

bahwa para pelanggan Tomkens Cafe tersebut datang dan memanfaatkan akses 

internet yang di sediakan selain kama kebutuhan juga dikarenakan sisi prestise 

makan di Tomkens Cafe yang terkenal dengan segmen pasar yang high class.

Fauziah Skripsi Simbol Gaya Feminin Pada Remaja Perempuan 

Kelas Atas Kota Palembang Tahun 2008. penelitian berjudul “ simbol gaya 

feminin pada remaja perempuan kelas atas kota Palembang mengangkat 

permasalahan simbol gaya feminin bagi remaja perempuan kelas atas kota 

Palembang dan peran dari simbol gaya feminin gaya femini bagi remaja 

perempuan kelas atas kota Palembang. Fokus kajian simbol gaya feminin pada
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perempuan di hubungkan dengan masalah selera, identitas, tujuan dan gaya hidup 

remaja perempuan dalam lingkungan pergaulanya. Tujuan penelitian adalah untuk 

memperoleh gambaran umum tentang simbol gaya feminin pada remaja 

perempuan dan peran dari simbol gaya feminin bagi remaja perempuan kelas atas 

kota Palembang. Penelitian ini menggunkan rancangan kualitatif dengan 

pendekatan studi di kota Palemabang. Pengumpulan data diperoleh melalui 

wawancara mendalam pada enam orang informan serta melakukan observasi 

langsung. Data di analisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan 

bahwa simbol gaya feminin pada remaja perempuan kelas atas kota Palembang 

yaitu simbol salon, simbol butik, simbol rambut panjang, simbol high heels, 

simbol aksesoris dan simbol make up.

Peran simbol gaya feminin bagi remaja perempuan kelas atas yaitu : 

simbol salon yang berperan sebagai penanda dari status sosial seseorang, 

berperan sebagai gaya hidup dan sebagai tempat untuk perawatan rambut dan 

tubuh untuk menunjang gaya feminin pada remaja perempuan kelas atas kota 

Palemabang. Simbol butik yang berperan sebagai simbol status dan keeksklusivan 

individu dan gaya hidup remaja perempuan kelas atas kota Palembang. Simbol 

rambut panjang yang berperan sebagai tanda dari kerajinan seorang perempuan 

dalam merawat rambut sebagai mahkota wanita, memberikan rasa anggun dan 

peran dari budaya asia yang menjadikan rambut panjang sebagai penanda seks.

secara

Simbol sepatu high heel yang berperan dalam menambah rasa percaya diri bagi 

remaja perempuan, profesionalitas, anggun, dan kemandirian pada remaja 

perempuan kelas atas kota Palembang. Simbol aksesoris yang berperan sebagai

rasa
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prestise seseorang, keberfungsian, dan peran rasa mewah bagi remaja perempuan 

dalam menunjang gaya feminin. Simbol make up yang berperan sebagai gaya 

hidup, penambah rasa percaya diri dan peran kecantikan yang menunjang gaya 

feminin pada remaja perempuan kelas atas kota Palembang.

Simbol gaya feminin pada remaja perempuan kelas atas kota Palembang 

merupakan sebuah reaksi terhadap struktur sosial yang ada. pada situasi tertentu, 

struktur memberi pengaruh terhadap performa individu sehingga aktor bertindak 

dan bereaksi terhadap dunia sekelilingnya, hal ini dapat di pandang sebagai 

keseluruhan yang berada antara kepatuhan dan perlawanan terhadap struktur.

1.6. Metode penelitian

Penelitian ini bersifat deskripstif analitis dimana penelitian ini terbatas

pada usaha mengungkapkan suatu masalah atau keadaan atau peristiwa

sebagaimana adanya sehingga bersifat sekedar mengungkapkan fakta (facta 

Jilding). Hasil penelitian ini ditekankan kepada pemberian gambaran secara 

objektif tentang keadaan yang sebenarnya dari subjek yang diteliti (Nawawi, 

1991). Penelitian ini akan menggambarkan tentang bagaimana pemanfaatan akses 

internet dan faktor yang melatarbelakangi pelanggan untuk mengakses internet di

Tomken’s Cafe PS Mali.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu penelitian 

yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek 

penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, 

holistic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada

secara

suatu
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konteks khusus yang alamiah. Tahap-tahap penelitian kuaiitataif dengan salah satu 

ciri pokoknya peneliti menjadi sebagai alat penelitian. Khususnya analisis data 

ciri khasnya sudah dimulai sejak awal pengumpulan data (Moleong,2006.6)

Adapun tahap-tahap penelitian kualitatif menurut Bogdan terdiri dari tiga 

tahapan, yaitu : tahap pra lapangan, kegiatan lapangan serta analisis intensif ( 

Moleong, 2006:6). Merujuk dari tahapan yang dikemukakan Bogdan maka 

peneliti akan mendeskripsikan tahapan-tahapan yang akan dilakukan guna 

mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian ini.

1. Getting in ( pra-lapangan)

• Dalam tahapan ini mula-mula yang peneliti lakukan adalah memilih 

lapangan penelitian, lapangan yang dimaksud adalah tempat dimana 

penelitian itu akan dilakukan sehingga memudahkan peneliti melakukan 

pengamatan secara mendetail agar diperoleh data yang diinginkan. Lokasi 

penelitian dalam penelitian ini adalah Tomken’s Cafe di Palembang 

Square Mali mengingat peneliti akan meneliti tentang bentuk pemanfaatan 

internet yang dilakukan oleh para pelanggan dan faktor yang 

melatarbelakangi pelanggan untuk memanfaatkan akses internet di 

Tomken’s Caf6 Palembang Square Mali.

• Setalah mendapatkan lapangan penelitian peneliti akan mengurus

perizinan yang menyangkut kelancaran dalam penelitian ini. Pertama-tama 

yang perlu diketahui ialah siapa saja yang berwenang memberikan izin 

untuk pelaksanaan penelitian, baik dari fakultas, pemerintahan setempat 

serta lembaga tempat penelitian akan dilangsungkan. Selain itu peneliti
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akan melengkapi persyaratan yang memang diperlukan, seperti : surat 

tugas, identitas diri serta perlengkapan yang dianggap perlu (kamera foto, 

note book, tape recorder dan lain-lain)

• Penjajakan lapangan juga sangat perlu dalam tahap ini karena peneliti 

berusaha mengenal segala unsur lingkungan sosial, fisik, dan keadaan 

alam, maksud dan tujuannya adalah supaya peneliti bisa menilai keadaan, 

latar dan konteksnya apakah ada kesesuaian dengan masalah seperti yang 

telah di gambarkan sebelumnya oleh peneliti. Penjajakan lapangan 

diteruskan sehingga peneliti menjadi bagian dari anggota kelompok 

masyarakat yang ditelitinya karena itu akan mempermudah peneliti dalam 

mencari data-data yang diperlukan.

Kirk dan Miller merumuskan segi-segi yang perlu diketahui pada tahap ini 

yaitu:

Pemahaman atas petunjuk dan cara hidup, memahami pandangan hidup 

dan penyesuaian diri dengan lingkungan tempat penelitian ( Moleong, 

2006:131). Sehingga mengharuskan peneliti mengadakan kontak langsung 

dengan objek penelitian serta tokoh-tokoh yang berpengaruh yang dapat 

berperan sebagai perantara dalam memahami penelitian ini. Salah satu ciri 

utama penelitian kulaitatif adalah orang sebagai alat atau instrument 

penelitian yang mengumpulakan data. Oleh Karena itu peneliti akan 

berhubungan langsung dengan orang atau subjek penelitian baik 

personal ataupun kelompok.

secara
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Getting along (Tahapan kegiatan lapangan)

Untuk memasuki pekerjaan dilapangan, peneliti perlu memahami latar 

penelitian dan persiapan diri baik secara fisik ataupun mental. Pemahaman 

latar penelitian dan persiapan diri baik secara fisik maupun mental. 

Pemahaman latar penelitian ini bertujuan agar peneliti tahu apakah 

penelitian ini dilakukan dilatar terbuka atau latar tertutup. Disamping itu 

alat penelitian yang paling penting dan akan selalu dibawa sewaktu terjun 

ke lapangan adalah catatan lapangan, catatan ini berguna pada saat 

mengadakan pengamatan, wawancara atau menyaksikan suatu kejadian 

tertentu berupa kata-kata kunci, singkatan, pokok-pokok utama saja yang 

kemudian akan dilengkapi dan disempurnakan apabila sudah pulang 

kerumah.

2.

Getting out (Tahap analisis intensif)3.

Pada tahap ini peneliti mencoba untuk menganalisis temuan-temuan 

dilapangan dan mencoba memberi tanda-tanda serta mengkategorisasikan 

penemuan itu sehingga diperoleh data yang benar-benar diinginkan, 

sehingga peneliti bisa lebih mudah untuk menginterpretasikan data 

tersebut.
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1.6.2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan mengambil lokasi di Tomken’s Cafe Palembang Square 

Mali. Alasan dipilihnya lokasi penelitian adalah :

1. Tersedianya akses hotspot area gratis yang diperuntukkan bagi pelanggan 

dan pengunjung tempat ini.

2. Memiliki sistem keanggotaan tetap (member)dQngan fasilitas khusus.

3. Berada di salah satu pusat perbelanjaan terbesar di Kota Palembang.

4. Mayoritas pengunjung tempat ini berdasarkan observasi dan wawancara 

awal peneliti dengan manajer cafe diperuntukkan dan berasal dari 

kalangan kelas sosial menengah ke atas.

1.6.3. Unit Analisis Data

Unit analisis dalam penelitian ini adalah individu yang berstatus sebagai 

pelanggan (member) di Tomken’s Cafe Palembang Square Mali yang sering 

memanfaatkan akses internet, mempunyai pekerjaan tetap, mapan (dengan 

penghasilan lebih dari Rp. 2.000.000,-) dan berdasarkan informasi melalui teknik 

snowball bersedia dan dapat untuk dijadikan informan dalam penelitian ini.

1.6.4. Informan Penelitian

Penentuan subjek penelitian dan informan pada penelitian kualitatif 

kaitannya dengan faktor-faktor kontekstual. Sebaliknya dalam penelitian

erat
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kuantitatif dipilih dari populasi sehingga dilakukan generalisasi dan responden 

mewakili ciri-ciri populasi (Moloeng, 2002; 181).

Subjek dan informan dalam penelitian ini dimaksud adalah informan 

penelitian yang berfungsi untuk menjaring sebanyak-banyaknya data dan 

informasi yang akan berguna bagi pembentukan konsep dan proposisi sebagai 

temuan penelitian (Bungin, 2003; 206).

Informan ialah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi 

tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Penentuan informan dalam penelitian 

ini digunakan dengan cara purposive dengan tujuan untuk memdapatkan 

informasi sesuai dengan permasalahan penelitian (Bungin, 2003: 53).

Beberapa kriteria dalam menentukan informan dalam penelitian ini adalah:

1. Pengunjung Tomken’s Cafe yang memiliki keanggotaan di tempat 

tersebut.

2. Memiliki dan membawa laptop dan melakukan koneksi internet di

Tomken’s Cafe Palembang Square Mali.

Prinsip snowball (bola salju) digunakan untuk menjaring subjek penelitian, 

peneliti mengambil subjek penelitian didasarkan petunjuk dari individu sebagai 

informan kemudian individu tadi diminta menunjuk lagi orang yang sekiranya 

dapat diwawancarai, demikian seterusnya.

Hasil wawancara dan observasi di lapangan, maka didapat 7 (tujuh) orang 

subjek penelitian, yaitu:
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isbci 1.1
Subyek Penelitian

LAMA
MENJADI
MbMbbK

PEKERJAANPENDIDIKANPENGHASILANNO NAMA

Pemilik clothing 2 ThSI>Rp.2.000.000.-Idm1.
lin.c

T-l.
t. 1 11Manager

• v>O *>Rp.2.CCC.CCC2. D*.v

Pemilik event 
organizerHfz 1.5 Th3. >Rp.2.000.000.- S1

Pengusaha
property 2 Th

4. Rk >Rp.2.000.000.- S1

Manager 
perusahaan jasa5. Ar >Rp.2.000.000.- S1 1 Th

Pengusaha
garmen

lTh6. Cdn >Rp.2.000.000 SI

Financial analyst7. Fhz >Rp.2.000.000 1 ThSI

Noma sengaja disamarkan atas permintaan subjek penelitian 
Sumber: Data primer yang diolah:2009
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1.7. Defenisi Konsep

Terdapat beberapa konsep atau istilah, yang harus dijelaskan sebelum 

mempelajari berbagai tinjauan pustaka atau teori. Hal ini dimaksudkan untuk 

menghindari kesalah pengertian dan untuk mempunyai pemahaman dan 

pengertian yang sama. Beberapa istilah atau konsep tersebut adalah akses, 

intemet,pelanggan dan cafe.

1. Akses adalah Kegiatan yang melakukan interaksi dengan sistem elektronik 

yang berdiri sendiri atau dengan jaringan. (Peraturan Presiden Republik 

Indonesia nomor 10 tahun 2008 tentang Penggunaan system elektronik)

2. Internet adalah sebuah jaringan yang sangat besar yang mengkoneksikan 

Computer dan server diseluruh dunia dalam satu jaringan yang terpusat 

(Deris Setiawan, 2007)

3. Pelanggan adalah seseorang yang menjadi anggota (member) dari sebuah 

kegiatan komersial yang dibuktikan dengan kartu anggota dengan atau 

tanpa membayar keanggotaanya atau pelanggan juga dapat diartikan 

seeorang yang melakukan pemelian secara berulang-ulang.

(www.majalah pengusaha.com/pengertian_pelanggan)

4. CafS adalah sejenis restoran dimana pelayananya juga disajikan berupa 

hiburan musik life show, dengan perkembangnya zaman kafe ini semakin 

luas artinya tidak hanya untuk menikmati makanan dan minuman tetapi 

juga tempat bersosialisasi dan mencari teman baru, tempat informal yang 

menyajikan makanan dan minuman ringan.

( Wainer Barbati, History, 1991)
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1.8 Data dan Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif menurut Lofland dan 

Lofland (1984:47) adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data 

tambahan seperti data dari jurnal-jurnal penelitian, koran, majalah dan dokumen 

(Moleong, 2001:112). Beberapa jenis data yang diambil dari penelitian ini adalah:

1. Data Primer, yaitu sumber data utama yang berupa hasil pembicaraan 

dan tindakan serta beberapa keterangan dan informasi yang diperoleh 

dari informan. Sumber data primer diperoleh melalui observasi dan 

wawancara mendalam dengan subyek penelitian. Data primer yang 

dicari menyangkut pengetahuan atau pengalaman, persepsi dan 

tindakan dalam melakukan pemanfaatan internet di Tomken’s Caf'6 

Palembang Square.

2. Data Sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh sumber yang 

sifatnya secara tidak langsung mampu melengkapi data primer. 

Sumber data sekunder didapat melalui buku-buku, laporan penelitian, 

jurnal ilmiah, surat kabar, majalah, artikel-artikel di internet dan 

kajian-kajian pustaka yang relevan dengan permasalahan sosiologi, 

teknologi informasi (TI), komunikasi dan perubahan sosial.
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1.9 Teknik Pengumpulan Data 

1.9.1. Observasi

Peneliti akan mengadakan pengamatan langsung ke lokasi penelitian dan 

pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang diselidiki. Data 

diperlukan berupa data kualitatif yaitu diukur secara tidak langsung 

(Marzuki, 1997:55). Misalnya peneliti melakukan observasi kegiatan pada saat 

pelanggan Tomken’s Cafe Palembang Square mengakses internet.

yang

1.9.2. Wawancara Mendalam

Proses wawancara dengan subyek dalam penelitian ini dilakukan dengan 

mengajukan pertanyaan atas dasar spontanitas kepada informan. Pertanyaan dan 

jawaban akan beijalan seperti pembicaraan biasa. Wawancara mendalam (Indepth 

Interview) digunakan untuk mewawancarai informan untuk memperoleh data dan

informasi mengenai masalah pemanfaatan internet dan faktor yang 

melatarbelakangi pelanggan untuk memanfaatkan akses internet di Tomken’s 

Cafe Palembang Square Mali.

Proses wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan informan 

menggunakan pedoman wawancara dalam mencari data primer yang diperoleh 

dari pelanggan Tomken’s Cafe Palembang Square dimana dapat memberikan 

informasi yang berkenaan dengan penelitian.
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Wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara tidak terstruktur. 

Wawancara tidak terstruktur, memberikan kebebasan informan untuk 

menyampaikan ide, pandangan, pendapat pemikiran dan perasaan juga 

pengalaman secara luas tanpa batasan-batasan yang dibuat peneliti.

1.9.3. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini dengan mempelajari sumber-sumber 

terkait, seperti buku-buku panduan yang berkaitan dengan fokus penelitian yaitu 

pemanfaatan internet dan faktor yang melatarbelakangi pelanggan untuk 

mengakses internet di Tomken’s Cafe Palembang Square, misalnya buku-buku 

tentang perubahan sosial, kebudayaan, metodologi penelitian, komputer, dan juga 

buku lainnya yang berhubungan langsung maupun tidak langsung terhadap fokus 

penelitian, serta dokumen yang di download dari internet yang masih 

berhubungan dan laporan penelitian yang sudah ada sehingga dapat menunjang 

pelaksanaan penelitian ini.

1.10. Teknik Analisis Data

Data kualitatif dapat dianalisis melalui tahapan sebagai berikut (Sitorus,

1994:101-102).

1. Proses awal dimulai dengan menelaah seluruh data yang telah tersedia dari 

berbagai sumber yaitu pengamatan, dan wawancara. Pada tahap ini, 

peneliti memusatkan perhatian pada data lapangan, yaitu pelanggan yang 

menjadi pelanggan Tomken’s Cafe PS Mali dan mengetahui serta
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memanfaatkan fasilitas akses internet di tempat itu. Kemudian melakukan 

dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah 

ditentukan sebelumnya. Selanjutnya mereduksi data, yaitu pada tahap ini 

data yang terkumpul dan terekam dalam catatan-catatan lapangan di 

rangkum dan diseleksi. Kegiatan ini sekaligus juga merupakan proses 

penyusunan data kedalam berbagai fokus, kategori atau pokok 

permasalahan yang sesuai. Data yang direduksi dalam penelitian ini adalah 

dari hasil pengamatan (data lapangan) yang meliputi karakteristik social 

ekonomi, perilaku, dan simbol-simbol yang digunakan. Data-data ini 

selanjutnya diseleksi serta dikategorisasikan berdasarkan fokus 

permasalahannya.

2. Kemudian penyajian (display) data yaitu pada tahap ini data diolah 

dengan menyusun atau menyajikan kedalam matriks-matriks atau teks 

naratif yang sesuai dengan keadaan data yang telah diredukasi, yang akan 

memudahkan pengkonstruksian data dan memudahkan mengetahui 

cakupan data yang terkumpul. Langkah ini dilakukan agar variasi-variasi 

yang ditemukan dalam penelitian ini akan tetap berada dalam konteks 

fokus penelitian dan tidak meluas diluar tema. Data yang diambil dari hasil 

pengamatan lapangan serta hasil wawancara dengan informan dan telah 

diolah melalui proses reduksi, penyusunan, diseleksi dan dikategorisasikan 

dalam bentuk matriks-matriks kemudian akan disajikan dalam bentuk 

cerita.

wawancara
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3. Penarikan kesimpulan adalah dengan memberi kesimpulan dari data yang 

telah direduksi atau disajikan. Seluruh data mengenai pemanfaatan internet 

oleh pelanggan Tomken’s Caf6 yang telah diproses pada tahap

sebelumnya dapat ditarik suatu kesimpulan guna mendapatkan intisari dari

seluruh proses penelitian yang dilakukan.
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