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Internet adalah suatu terobosan baru bagi dunia bisnis yang meliputi aspek 
ekonomi, sosial, budaya dan pendidikan, dimana dengan adanya internet interaksi antar 
manusia dapat berjalan lebih mudah. Dengan hadirnya internet perusahaan dapat 
menjalankan bisnisnya lebih efisien, dan memungkinkan untuk berkomunikasi dengan 
cepat walau berada di lokasi yang berbeda. Sementara bagi masyarakat, internet dapat 
memudahkan dalam pencarian informasi, bekerja, maupun melakukan aktivitas lainnya. 

Menurut Soekartawi (2003) menyatakan bahwa akibat adanya perubahan global 
yang mempengaruhi berbagai aspek sosial, ekonomi dan politik masyarakat, maka sektor 
pertanian pun juga mengalami dampaknya. Sehingga terjadilah transformasi struktural di 
sektor pertanian di Indonesia. Beberapa ciri terjadinya perubahan atau transformasi 
struktural sektor pertanian ini, dapat dilihat dari kenyataan sebagai berikut, yaitu: 
a. Peran relatif sektor pertanian terhadap PDB kerja semakin menurun. Pada tahun 1989, 

sektor pertanian menyumbang sekitar 22,3% terhadap PDB, namun angka itu menurun 
menjadi 13,4%. pada tahun 2005.  

b. Peran relatif sektor pertanian terhadap kemampuan menyerap tenaga kerja juga 
menurun. Pada tahun 1989 sektor pertanian mampu menyerap angkatan kerja sebesar 
54%, maka pada tahun 2005. Angka tersebut menurun menjadi 44,5 %.  

c. Keterkaitan sektor pertanian dan sektor nonpertanian yang semakin tinggi, ternyata 
tidak begitu dipakai sebagai landasan pembangunan industri yang didasarkan pada 
bahan baku pertanian (agroindustri).  

d. Daerah pedesaan yang semakin terbuka, menyebabkan sektor pertanian juga cepat 
berubah digantikan oleh kegiatan sektor non-pertanian.  

e. Ciri berusahatani juga mengalami perubahan di mana yang dahulunya di kenal adanya 
usahatani subsisten/tradisional yang berorientasi pada produksi, berubah menjadi 
usahatani komersial yang berorientasi pada prinsip-prinsip efisiensi dan nilai tambah.  

f. Munculnya ICT (Information and Communication Technology ) yang berkembang di 
hampir semua kehidupan, termasuk di kegiatan di sektor pertanian, menyebabkan 
siapa yang mampu menyerap informasi dan menguasai teknologi terlebih dahulu yang 
akan lebih banyak diuntungkan. 

Oleh karena itu, bagi yang mampu untuk mengikuti perkembangan ICT 
termasuk internet lebih dahulu, maka satu langkah lebih maju dibandingkan yang tidak 
memanfaatkannya. Perkembangan internet tidak hanya terjadi diluar negeri. Pada awal 
tahun 1990an internet telah hadir di Indonesia. Sampai tahun 1996, internet masih 
merupakan produk yang relatf baru dengan konsumen yang relatif lebih sedikit, namun 
perkembangan pengguna internet cukup signifikan. Pada tahun 2000 pengguna internet 
hanya sekitar 0,84% dari jumlah penduduk di Indonesia kemudian hingga tahun 2008 
mencapai  10,52%, dengan pertumbuhan sebesar 1,150 %. Sedangkan untuk total seluruh 
pengguna internet di Asia, pengguna internet di Indonesia hanya sebesar 3.8 %. Angka 



 

tersebut sangat jauh dari Cina, Jepang dan India tetapi mendekati jumlah pengguna 
internet di Korea Selatan sebesar 5,6%. 

Pada bidang pertanian terdapat e-Agribusiness yang menjadi penting dan banyak 
dipakai para businessmen bukan saja untuk produk-produk pertanian tetapi juga produk 
lain yang berkaitan dengan pertanian, misalnya bidang jasa pertanian (Soekartawi, 2005a 
dan b). Keunggulan e-Agribusiness, antara lain adalah karena pertimbangan sebagai 
berikut: 
• Mengurangi biaya. Sebagai contoh: Komunikasi bisnis yang semula dilaksanakan 

dengan menggunakan telpon jarak jauh, fax dan surat-menyurat dapat digantikan 
dengan mengirim e-mail, chatting sehingga biaya menjadi lebih murah. 

• Menghemat waktu. Komunikasi dengan caracara lama seperti penggunaan telpon, fax 
dan surat-menyurat tentu memerlukan waktu yang lama. Maka dengan memanfaatkan 
internet, apakah itu melalui teknik mengirim e-mail, teknik chatting, maka waktu 
dapat dihemat.  

• Mengintegrasikan supply chain secara lebih mudah dan singkat. Dengan memanfaatkan 
internet, maka betapapun kompleksnya mekanisme perdagangan (misalnya supply 
chain), dapat disederhanakan dengan mekanisme yang tersedia di internet. 

• Menjadi ajang promosi yang ‘mendunia’ dengan biaya yang murah. Dengan 
memanfaatkan internet, maka perusahaan tersebut menampakkan market exposure 
yang dapat diketahui oleh masyarakat dunia. 

• Merupakan diversifikasi pembentukan keuntungan perusahaan. Disamping keuntungan 
yang dihasilkan dari cara-cara lama yang tidak menggunakan internet, kini ada 
alternatif baru, yaitu bisnis dengan memanfaatkan internet yang merupakan revenue 
stream baru. 

• Memperpendek waktu product cycle. Dengan memanfaatkan internet, maka product 
cycle menjadi lebih pendek, sehingga proses berbisnis menjadi lebih banyak, dan pada 
akhirnya keuntungan juga akan lebih besar. 

• Meningkatkan customer loyality . Dalam bisnis modern, maka masalah kepuasan 
pelanggan menjadi acuan. Makin loyal pelanggan, makin baik bagi perkembangan 
perusahaan. Pemanfaatan internet, dalam banyak kenyataan, mampu meningkatkan 
loyalitas pelanggan ini. 

Banyaknya keunggulan menggunkan internet termasuk dibidang agribisnis 
merupakan peluang besar yang perlu dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha 
khususnya agribisnis.  Internet juga menyediakan layanan Website social networking 
yang dapat memfasilitasi komunitas online untuk berkomunikasi dengan  berbagai 
macam orang atau kerabat dan relasi. Pada saat ini Website social networking telah 
memberikan banyak fasilitas yang memungkinkan seseorang untuk memiliki profile 
tersendiri yang dapat didesain sesuai selera, dan banyak hal yang dapat dilakukan hanya 
dengan bergabung dengan satu Website social networking. Jaringan Sosial yang pada 
dasarnya hanya sebagai alat komunikasi menjadi sebuah jaringan untuk berbisnis. Pada 
saat ini datangnya jaringan sosial Facebook telah mengikat hati banyak pengguna terlihat 
dari penjelasan sebelumnya perkembangan Facebook sangat cepat dan sekarang telah 
menjadi Website social networking yang paling popular di Indonesia. Berbagai fasilitas 
dan kemudahan memberikan manfaat besar bagi yang mampu untuk memanfaatkannya, 
seperti mencari kerja, berbisnis atau hanya sekedar menyapa relasi. Melalui satu Website 
social networking pengguna dapat melakukan banyak hal, sehingga setiap orang baik tua 



 

maupun muda turut meramaikan dalam menggunakan Website social networking. 
Pemanfaat internet pada saat sekarang tidak hanya dapat dilakukan oleh industri yang 
besar, tetapi sangat memberikan peluang bagi usaha kecil lainnya agar produk yang 
dimiliki dapat dikenal oleh masyarakat yang lebih luas terutama dibidang agribisnis.  

Tidak jarang pada saat ini perusahaan-perusahaan besar maupun kecil telah 
menggunakan Website social networking sebagai media komunikasi pemasaran. Akan 
tetapi untuk usaha Agribisnis masih terlihat sangat kurang dipasarkan menggunkan 
Website social networking, kebanyakkan komunikasi yang dilakukan pada Website social 
networking hanya sebatas komunikasi personal pribadi belum sampai kepada komunikasi 
pemasaran. Hal tersebutlah yang melatarbelakangi peneltian, sejauhmana kualitas 
account pemasar khususnya agribisnis di Website social networking dapat dijadikan 
sebagai media komunikasi pemasaran.  

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Menganalisis perilaku pengguna 
Website social networking; (2) Menganalisis segmentasi pengguna Website social 
networking; (3) Menganalisis kualitas Website social networking sebagai media 
komuikasi pemasaran ; (4) Merumuskan strategi dalam upaya meningkatkan pelayanan 
Website social networking sebagai media komunikasi pemasaran agribisnis serta strategi 
melakukan komunikasi pemasaran agribisnis menggunakan Website social networking 
 Desain penelitian yang digunakan adalah melalui riset deskriptif yang merupakan 
cross-sectional study dengan pendekatan survei. Data yang dikumpulkan dalam 
penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil 
wawancara dengan menggunakan kuesioner kepada 160 orang responden. Data sekunder 
diperoleh dengan cara mengumpulkan data dan informasi dari media cetak, jurnal, dan 
website toko buku online yang diteliti. Pemilihan tiga sampel website dilakukan 
berdasarkan peringkat tertinggi dalam pengisian kuisoner, dalam periode waktu Agustus 
– November 2009. Pengambilan sampel responden menggunakan metode non probability 
sampling dengan teknik convinience sampling. Analisis data yang dilakukan meliputi  : 
(1) Analisis deskriptif, (2) Analisis Structural Equation Modelling (SEM), (3) Analisis 
Cluster, dan (4) Analisis Fisbein. 

Berdasarkan profil demografi responden dalam penelitian ini, responden 
mayoritas berjenis kelamin perempuan, dan mayoritas pada rentang usia 17hingga 24 
tahun. Sebagian besar responden memiliki pendidikan terakhir SLTA dan mayoritas 
berprofesi sebagai pelajar. Sebagian besar responden memiliki status belum menikah dan 
belum memiliki tanggungan. Tingkat pengeluaran rutin per bulan didominasi pada 
kisaran Rp. 500.000 – Rp. 1.000.000 dan pengeluaran rutin per bulan dalam akses 
internet pada rentang Rp 50.000 – Rp 149.999. 

Berdasarkan perilaku responden, responden mayoritas mengakses internet 
menggunakan handphone dengan durasi 2-4 jam per hari. Sebagian besar responden 
menggunakan internet untuk bersosialisasi didunia maya melalui Website social 
networking yang telah bergabung didalamnya selama lebih dari 1 tahun. Pengetahuan 
tentang Website social networking sebagian besar responden menjawab berasal dari 
teman/kolega. Mayoritas responden mengakses website social networking setiap hari 
dengan latar belakang responden bergabung dalam Website social networking sebagian 
besar untuk mebuat dan membalas pesan. Layanan website social networking paling 
banyak digunakan untuk membuat/membalas pesan dan chatting. 



 

Dari hasil uji validitas instrumen penelitian dengan varimax rotation, secara 
keseluruhan diperoleh validitas yang baik. Dan dari hasil uji reliabilitas dengan 
Cronbach’s alpha, diperoleh hasil yang dapat diterima (reliabel). Dan dari hasil analisis 
frekuensi terhadap tingkat kepentingan, secara umum responden menilai penting untuk 
setiap faktor/variabel yang ditanyakan. 

Model SEM kualitas website dalam penelitian ini terdiri dari 30 atribut variabel 
teramati yang terbagi dalam enam dimensi pembentuk kualitas, yaitu: content quality, 
usability, entertainment, privacy & security, reliability dan interactivity.  Dan ada dua 
variabel indikator kualitas yang diukur pada penelitian, yaitu: kualitas secara keseluruhan 
(overall quality) dan rekomendasi.  

Pada model tersebut kualitas adalah laten endogen (tidak bebas). Sedangkan laten 
eksogen adalah keenam dimensi pembentuk kualitas yang dapat diukur dengan peubah 
indikator yaitu: X1 sampai dengan X30. Untuk mengukur peubah laten endogen, kualitas 
diukur dengan peubah indikator Y1 dan Y2. Pada dimensi content quality faktor muatan 
yang paling besar yang memberikan kontribusi yang besar adalah variable Informasi 
produk dan jasa up to date keepatan loading situs (X2). Pada dimensi usability faktor 
muatan yang paling besar yang memberikan kontribusi yang besar adalah mudah mencari 
produk/jasa (X8). Pada dimensi entertainment faktor muatan yang paling besar yang 
memberikan kontribusi yang besar adalah informasi maupun promosimenghibur dan 
menarik (X14). Pada dimensi privacy & security faktor muatan yang paling besar yang 
memberikan kontribusi yang besar adalah aman untu bertransaksi dan tersedia customer 
servis (X16 dan X19). Pada dimensi reliability faktor muatan yang paling besar yang 
memberikan kontribusi yang besar adalah menerapkan inovasi (X21). Pada dimensi 
terakhir interactivity faktor muatan yang paling besar yang memberikan kontribusi yang 
besar adalah dapat memperoleh produk/jasa yang diinginkan. 

Dari hasil analisis total pengaruh (total effect) pada model SEM, atribut-atribut 
atau faktor-faktor yang memiliki pengaruh dominan (paling besar dan siginifikan) adalah: 
mudah mencari prosuk/jasa yang diinginkan, tersedia customer service, informasi 
maupun promosi menghibur, dan menerapkan inovasi. Secara keseluruhan, model-model 
yang digunakan dalam analisis SEM memiliki hasil uji kecocokan yang baik (good fit). 

Dari analisis Fisbein diketahui bahwa persepsi terpenting responden dalam 
menilai website social networking adalah jumlah anggota yang bergabung didalamnya.  
Persepsi yang paling tidak penting menurut konsumen adalah memiliki brand dan desain 
tampilan dari Website social networking. Kepercayaan tertinggi dan nilai sikap tertinggi 
responden terhadap Website social networking pada Facebook kemudian Friendster dan 
terakhir Twittter. 

Implikasi manajerial yang dapat disarankan kepada pihak manejemen situs secara 
keseluruhan adalah: (1) Berdasarkan hasil analisis SEM, pada indikator dimensi Content 
Quality dengan nilai factor muatan terbesar adalah informasi produk/jasa Website social 
networking  selalu up to date. Hal tersebut menjadikan prioritas bagi pemasar untuk lebih 
memperhatikan informasi Website social networking selalu up to date karena 
pengaruhnya paling besar diantara yang lain, akan tetapi nilai rata-ratanya memiliki 
angka yang tertinggi pula, sehingga menurut penguuna informasi produk/ jasa Website 
social networking telah up to date. Oleh karena itu pemasar harus lebih memperhatikan 
tentang keakuratan dan kebenaran segala informasi yang ada pada Website social 
networking. Website social networking akurat dan benar memiliki nilai factor muatan 



 

terbesar kedua pada dimensi content quality dan rata-rata terendah. (2) Berdasarkan hasil 
analisis SEM, pada indikator dimensi Usability dengan nilai factor muatan terbesar 
adalah mudah mencari produk/jasa yang diinginkan dan nilai rata-rata untuk mudah 
mencari produk/jasa yang diinginkan juga masih relative kecil, sehingga prioritas yang 
harus diperhatikan oleh pemasar adalah memperbaiki desain tampilan yang dimiliki di 
Website social networking. (3) Pada dimensi Hiburan (Entertainment) yang perlu 
diperhatikan adalah tambahan produk (bonus) ketika membeli produk/jasa pada Website 
social networking dengan nilai factor muatan sebesar 1,00 dan nilai rata-rata paling 
rendah sebesar 2,92. Dari angka hasil tersebut menyatakan adanya tawaran promosi 
maupun hadiah khusus bagi pengguna Website social networking akan membuat 
pengguna tertarik, terhibur dan merasa termotivasi. (4) Nilai muatan factor terbesar pada 
dimensi privasi dan security adalah aman untuk bertransaksi sebesar 0,94 dengan nilai 
rata-rata sebesar 2,74. Dari hasil tersebut berarti pengguna Website social networking 
beranggapan bahwa kurang aman bertransaksi menggunakan Website social networking. 
(5) Dimensi Reliability yang paling penting harus diperhatikan adalah menerapkan 
inovasi untuk meraih kepuasan pelanggan dengan nilai faktor muatan sebesar 1,01 dan 
rata-rata sebesar 3,36 yang berarti cukup ada inovasi. Seorang pemasar perlu menerapkan 
langkah-langkah baru yang membuat minat pengguna untuk terus dapat tertarik melihat 
account pemasar dan menjaga agar tidak terjadi kejenuhan oleh pengguna karena 
tampilan yang selalu sama, foto maupun video yang tidak diganti, serta produk yang out 
of date. (6) Dimensi Interactivity, merupakan dimensi yang memiliki pengaruh besar 
terhadap kualitas Website social networking dengan nilai sebesar 1,15, sedangkan yang 
paling besar mempengaruhi dimensi interactivity adalah melalui Website social 
networking dapat memperoleh produk/jasa yang diinginkan dengan nilai sebesar 0,86. 
Nilai rata-rata yang dimiliki oleh melalui Website social networking dapat memperoleh 
produk/jasa yang diinginkan sebesar 3,25 dan itu berarti pengguna hanya merasa cukup 
mendapatkan produk/jasa yang diinginkan melalui Website social networking.  (7) 
produk yang ditawarkan untuk website social networking yang berhubungan dengan 
perempuan, dengan harga yang dapat dijangkau oleh pelajar, dan apabila ada yang benar-
benar ada yang berminat perlu diperhatikan sistem transaksinya dan semaksimal mungkin 
dalam melayani pengguna karena kesenangan konsumen dapat dijadikan sebagai promosi 
yang relatif murah harganya dibandingkan dengan yang lain. (8) Komunikasi pemasaran 
agribisnis tidak dapat berjalan sendiri sehingga segala sesuatu harus saling mendukung 
untuk mendapatkan hasil yang maksimal, pengelolaan website social networking mutlak 
diperlukan, apabila tidak memungkinkan untuk mengelola semua website social 
networking maka untuk saat ini facebook merupakan website social networking yang 
dapat diandalkan. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah: Perilaku responden yang mengunjungi 
Website social networking sebagian besar pengguna internet yang setiap hari mengakses 
website social networking. Tempat untuk mengakses di rumah dan warung internet. 
Sebagian besar menggunakan Website social networking untuk mencari informasi dan 
bersosialisai dengan kerabat / temannya. Segmen pengguna Website social networking 
sebagian besar terdapat pada kalangan kelas bawah dan menengah, yaitu responden yang 
masih usia produktif, para pelajar (SMU dan Mahasiswa) serta belum menikah (belum 
mempunyai tanggungan hidup).. Faktor yang paling mempengaruhi kualitas website yaitu 
dimensi interactivity. Indikator yang harus ditingkatkan pada dimensi ini diantaranya 



 

kemudahan dalam berkomunikasi, wujud produk / jasa dan kecepatan website. Indikator 
tersebut masih memiliki penilaian yang biasa dan harus diperbaiki. Selalu melakukan 
inovasi setiap hari, memiliki kreavitas tinggi untuk dapat menarik perhatiaan pengguna 
website social networking. Menggunakan tatabahasa yang padat, jelas,baik, satun dan 
yang terpenting siap untuk menjawab setiap pertanyaan pengguna website social 
networking kapanpun ditanyakan. 

Beberapa hal yang dapat disampaikan sebagai saran adalah hasil penelitian masih 
bersifat sangat umum sehingga kurang mampu untuk mengulas hasil dari alat analisis 
yang digunakan secara terperinci. Selain itu penggumpulan data responden melalui 
survey internet membutuhkan waktu yang cukup lama. Untuk penelitian selanjutnya, agar 
lebih memfokuskan penelitian pada topik yang lebih sempit agar permasalahan dapat 
diulas lebih terperinci. 
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