
 
 
 
 

BAB I 

 

PENDAHULUAN 
 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Kemudahan melakukan aktivitas saat ini tentunya tidak terlepas dari 

kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang berkembang pesat 

sehingga mempengaruhi masyarakat diseluruh penjuru dunia. Komunikasi 

saat ini tidak hanya dilakukan dengan telepon dan surat menyurat, namun 

sudah beragam seperti video call, whatsapp, instagram, maupun media 

lainnya. Media ini memungkinkan antar individu dapat bertatap muka dan 

bertukar informasi apapun. 

 
Namun seperti dua sisi koin yang tidak dapat dipisahkan, pengaruh 

dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini dapat bersifat 

positif maupun negatif tergantung cara dan maksud pemanfatannya. 

Mudahnya mengakses informasi dan berkomunikasi merupakan salah satu 

dampak positif dari perkembangan ini. Akan tetapi tidak sedikit yang 

memanfaatkan kemajuan ini untuk melakukan hal-hal yang buruk seperti 

mengakses situs pornografi maupun judi online. 

 
Perbedaan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi 

ini menjadi sebuah fenomena yang menarik untuk diangkat sebagai tema 

penelitian, terlebih untuk mengetahui struktur komunikasi yang serta motif dari 

pemanfaatan internet yang sifatnya negatif seperti judi online. Bahan ataupun 

materi judi online ini sangat beragam, salah satunya adalah sepak bola. Sepak 

bola menjadi bahan yang paling banyak digunakan dalam judi 
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online, hal ini disebabkan sepak bola merupakan tontonan wajib bagi 

sebagian besar masyarakat. 

 
Judi online dapat dengan mudah diakses pengguna internet karena 

terdapat website penyedia jasa judi online. Selain itu penyedia jasa judi 

online juga memberikan kemudahan kepada pelaku untuk melakukan 

transaksi. Tingginya minat akan judi online ini tentunya dipengaruhi oleh 

besarnya keuntungan yang diperoleh jika memenangkan judi online ini. 

 
Perkembangan teknologi dan pemanfaatannya dalam kehidupan 

sehari-hari lebih banyak diikuti oleh kalangan muda, termasuk mahasiswa 

sehingga sebagian pelaku judi online ini juga terdiri dari mahasiswa. 

Keikutsertaan mahasiswa dalam kegiatan judi online sepakbola pada 

mulanya dipicu karena ketertarikan mereka terhadap sepakbola. Rasa 

keberpihakan terhadap salah satu klub sepakbola kemudian memicu tiap 

penggemar ini melakukan pertaruhan baik yang sifatnya hanya main-main 

maupun secara serius dengan beberapa taruhannya. 

 
Makin maraknya judi online di kalangan mahasiswa ini mendorong 

peneliti melakukan analisis jaringan komunikasi yang terjadi antar 

mahasiswa pelaku judi online serta faktor yang mendorong mereka 

melakukan judi online. Beberapa penelitian judi online sebelumnya 

menyebutkan bahwa judi online banyak dilakukan oleh mahasiswa yang 

berusia 21-25 tahun (Adli, 2015). Penelitian lain menyebutkan bahwa 

tingginya keinginan orang-orang melakukan judi online sejalan dengan 

meningkatnya peluang perjudian online dan jumlah taruhan yang tersedia. 
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Pada tahun 1997, tersedia sekita 30 situs web perjudian dan pada tahun 

2007 meningkat menjadi 3.000 situs web (Matthews, et al 2009). Dengan 

latar belakang tersebut di atas maka penulis mengangkat penelitian dengan 

judul Bentuk Jaringan Komunikasi Antar Mahasiswa Pelaku Judi Online di 

Kota Malang. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 

1. Bagaimana bentuk jaringan komunikasi antar mahasiswa pelaku judi 

online di kota Malang? 

 
2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan mahasiswa melakukan 

permainan judi online di kota Malang? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 

1. Untuk menganalisis bentuk jaringan komunikasi antar mahasiswa pelaku 

judi online di kota Malang. 

 
2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong mahasiswa 

melakukan judi online. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain: 

 

1. Manfaat Akademis 

 

a. Diharapkan mampu memberi gambaran struktur jaringan 

komunikasi yang terbentuk antar pelaku judi online kalangan 

mahasiswa di Kota Malang 
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b. Diharapkan mampu berkontribusi sebagai rekomendasi untuk

melakukan penelitian berikutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Mahasiswa

- Diharapkan mampu dijadikan sebagai wawasan baru mengenai

dampak buruk judi online

b. Bagi Peneliti

- Diharapkan dapat memenuhi syarat penyelesaian tugas akhir

- Diharapkan dapat menjadi wadah aktualisasi diri dan aplikasi

ilmu yang telah didapat

c. Bagi Masyarakat Umum

- Diharapkan dapat menambah wawasan mengenai perilaku judi

online serta dampak yang dapat ditimbulkannya.
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