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BAB  II 

LANDASAN  TEORI 

2.1 Marketing 

 Menurut (Kotler & Armstrong, 2016) pemasaran adalah proses sosial dan 

manajerial yang dibutuhkan dan diinginkan oleh individu melalui pertukaran nilai 

dan organisasi yang diperoleh dengan orang lain sehingga menghasilkan kepuasan 

yang diberikan sehingga pelanggan menetap dan bertumbuh. Dalam konteks bisnis 

yang sempit, pemasaran melibatkan membangun hubungan pertukaran yang 

menguntungkan dan bernilai dengan pelanggan. Dalam arti lain pemasaran 

memberikan nilai yang berarti untuk pelanggan sehingga dapat memenuhi 

kebutuhan dan perusahaan mendapatkan imbalan. Kemudian (Cannon, Perreault, & 

McCarthy, 2008) mengungkapkan pemasaran adalah aktifitas kinerja yang 

berusaha mencapai tujuan organisasi dengan mengharapkan kebutuhan dari 

pelanggan atau klien kemudian mengarahkan kebutuhan barang dan jasa tersebut 

kepada pelanggan atau klien untuk dapat memenuhi keinginan daripada pelanggan 

tersebut. 

  

2.2 Consumer Behavior 

 Consumer Behavior menurut (Schiffman & Kanuk, 2010) yaitu seperti apa 

individu konsumen dan keluarga atau rumah tangga membuat keputusan untuk 

mengeluarkan sumber daya yang tersedia seperti waktu, uang, dan usaha dalam 

mengkonsumsi barang yang berguna. Semua itu termasuk pada apa yang mereka 

beli, kenapa mereka beli, kapan mereka beli, dimana mereka beli, seberapa sering 

mereka beli, seberapa sering mereka gunakan, bagaimana mereka menilai setelah 

dibeli, dampak dari penilaian terhadap pembelian selanjutnya dan bagaimana 
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mereka membuangnya. (Schiffman & Wisenblit, 2015) mengungkapkan Consumer 

Behavior sebagai ilmu tentang aktifitas konsumen selama mencari, membeli, 

menggunakan, menilai dan menjual produk dan jasa yang mereka harapkan akan 

memuaskan kebutuhan mereka. 

 

2.3 Gamification 

Gamification didefinisikan sebagai penggunaan mekanika permainan game 

untuk aplikasi non game (funware), khususnya situs web dan seluler yang 

berorientasi konsumen, untuk mendorong orang-orang mengadopsi aplikasi 

tersebut. itu juga berusaha untuk mendorong pengguna untuk terlibat dalam 

perilaku yang diinginkan sehubungan dengan aplikasi (Kapp, 2012). Keahlian 

untuk mendapatkan unsur-unsur yang menyenangkan dan menarik biasanya 

ditemukan dalam permainan dan dengan serius menerapkannya ke dunia nyata atau 

kegiatan produktif (Chou, 2014-2017). 

 

2.4 Symbolic Physicality 

 Symbolic Physicality menurut Rao (2008) adalah adanya unsur-unsur fisikal 

untuk berinteraksi, seperti berbicara, membeli bir, berpelukan, dll dalam cara 

simbolik. Sedangkan menurut Jarvinen (2009) diartikan sebagai fitur-fitur yang 

coba ditambahkan untuk mencoba menambahkan 'kehangatan manusia' dari fisik 

sebenarnya ke ruang online non-fisik. Lalu berdasarkan Wu et al., (2010) 

mendefinisikannya sebagai sejauh mana aplikasi hiburan memasukan elemen dunia 

nyata dan mampu mereproduksi tindakan fisik atau aktifitas. Berikutnya menurut 

Paavilainen (2010) Symbolic Physicality dilihat sebagai tindakan seperti mencolek 
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virtual, berbagi bir, tos, mengirim hadiah, dll. Tindakan ini coba membawa 

tindakan fisik ke ruang sosial non fisik. Kemudian Wu, Wang, & Chang (2011) 

mengungkapkan bahwa kegiatan kehidupan nyata seperti minum bir, mencolek, 

memeluk dll, dapat ditambahkan ke dalam Social Network Site based Entertainment 

Applications (SNSEA) untuk menambahkan unsur fisik untuk interaksi yang 

menyenangkan dan membuat pengguna memiliki rasa "kehangatan manusia" dari 

fisik yang sebenarnya ke ruang online non-fisik. 

 Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini menggunakan definisi 

Symbolic Physicality menurut Wu et al., (2010) yaitu sejauh mana aplikasi hiburan 

memasukan elemen dunia nyata dan mampu mereproduksi tindakan fisik atau 

aktifitas. 

 

2.5 Inherent Sociability 

 Inherent Sociability menurut Wu et al., (2010) adalah sejauh mana aplikasi 

hiburan memfasilitasi interaksi dan komunikasi antara pengguna, dan 

meningkatkan konteks sosial bagi pengguna. Lalu menurut Paavilainen (2010) 

mendefinisikan sama seperti jejaring sosial yang memberikan fitur dalam suatu 

permainan untuk dapat menghubungkan setiap pemain yang terdapat pada jaringan. 

Kemudian menurut Rao (2008) Inherent Sociability dan Playfulness merupakan 

unsur yang terkandung untuk menghubungkan suatu situasi sosial dan keduanya 

pasti ada. Selanjutnya menurut Jarvinen (2009) membuka peluang untuk memiliki 

intuisi pemain di kelompok, karena setiap individu memiliki konteks sosial tertentu 

dimana mereka harus saling mengenal satu sama lain. 
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 Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini menggunakan definisi 

Inherent Sociability menurut (Wu et al, 2010) yaitu sejauh mana aplikasi hiburan 

memfasilitasi interaksi dan komunikasi antara pengguna, dan meningkatkan 

konteks sosial bagi pengguna. 

 

2.6 Perceived Curiosity 

 Perceived Curiosity menurut Koo (2009) didefinisikan sebagai sejauh mana 

aktivitas bermain game online dianggap memberikan pengalaman belajar tentang 

hal-hal baru, strategi, dan tren tentang bermain game online. Menurut Litman & 

Jimerson (2004) didefinisikan sebagai keinginan untuk mendapatkan informasi 

baru yang dibangkitkan oleh rangsangan baru, kompleks, atau ambigu. Ahli teori 

menghubungkan gairah keingintahuan dengan perasaan tidak menyenangkan yang 

tidak pasti dan berhipotesis bahwa untuk mengurangi perasaan ini, organisme 

termotivasi untuk memperoleh informasi baru melalui perilaku eksplorasi. Lalu 

menurut Litman & Spielberger (2003) mendefinisikan Perceived Curiosity sebagai 

keinginan untuk memperoleh pengetahuan baru dan pengalaman sensorik baru yang 

memotivasi perilaku eksplorasi. 

 Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini menggunakan definisi 

Perceived Curiosity menurut (Koo, 2009) yaitu sejauh mana aktivitas bermain 

game online dianggap memberikan pengalaman belajar tentang hal-hal baru, 

strategi, dan tren tentang bermain game online. 
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2.7 Perceived Enjoyment 

 Perceived Enjoyment menurut Wu, Wang, & Chang (2011) adalah sejauh 

mana partisipasi dalam Social Network Site based Entertainment Applications 

(SNSEA) dirasakan nyaman, menarik, menggembirakan, dan menyenangkan. 

Kemudian menurut (Hung, Tsai, & Chou, 2016) didefinisikan sebagai tergantung 

pada sistem dan mengacu pada sejauh mana aktivitas menggunakan sistem tertentu 

dianggap menyenangkan. Selanjutnya menurut Moon & Kim (2001) 

mendefinisikan Perceived Enjoyment sebagai ketika individu berada dalam 

keadaan bermain, mereka akan menemukan interaksi yang secara intrinsik menarik, 

mereka terlibat dalam aktivitas untuk kepuasan dan kesenangan daripada untuk 

penghargaan ekstrinsik. Kemudian menurut (Wang, Lin, & Liao, 2012) adalah 

sejauh mana aktivitas blogging dianggap menyenangkan dalam dirinya sendiri, 

terlepas dari konsekuensi kinerja yang dapat diantisipasi. Lalu jika menurut 

Venkatesh (2000) didefinisikan sebagai sejauh mana aktivitas menggunakan sistem 

tertentu dianggap menyenangkan dalam caranya sendiri, selain konsekuensi kinerja 

apa pun yang dihasilkan dari penggunaan sistem. 

 Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini menggunakan definisi 

Perceived Enjoyment menurut (Venkatesh, 2000) yaitu sejauh mana aktivitas 

menggunakan sistem tertentu dianggap menyenangkan dalam caranya sendiri, 

selain konsekuensi kinerja apa pun yang dihasilkan dari penggunaan sistem. 

 

2.8 Stickiness 

 Berawal dari pandangan menurut (Lu, Phang, & Yu, 2011) bahwa 

Continuous Participation merupakan hal yang sama seperti Stickiness, bahwa suatu 
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hal yang dapat disarankan untuk menunjang keberhasilan suatu komunitas virtual 

yaitu dengan adanya partisipasi secara terus menerus terhadap komunitas kemudian 

masalah yang dihadapi oleh komunitas masa kini tingkat Stickiness yang rendah 

pada suatu komunitas, sehingga akan menyebabkan berhentinya partisipasi 

terhadap komunitas. (Gao, Bai, & Park, 2014) mengungkapkan adanya 

ketergantungan kuat dari Continuous Participation terhadap Stickiness. 

Wu et al., (2010) mendefinisikan Stickiness sebagai tingkat keinginan 

seorang pemain untuk kembali lagi dan memperpanjang durasi untuk menetap. 

Sedangkan menurut (Racherla, Furner, & Babb, 2012) Stickiness adalah mengacu 

pada sejauh mana pengguna sering kembali ke aplikasi dan tinggal untuk jangka 

waktu yang lama. Kemudian (Zott & Amit, 2000) mengungkapkan sebagai suatu 

kemampuan suatu situs untuk menarik dan mempertahankan konsumen yang dilihat 

dari jumlah waktu yang dihabiskan konsumen untuk suatu aplikasi dan sejauh mana 

mereka berulang kali kembali ke aplikasi yang sama untuk melakukan berbagai 

tugas. Sedangkan menurut (Wang, Wang, & Liu, 2016) sejauh mana konsumen 

berkomitmen untuk menggunakan kembali group buying websites (GBW) secara 

konsisten di masa depan, meskipun ada pengaruh situasional dan upaya pemasaran 

yang berpotensi menyebabkan peralihan perilaku. Kemudian (Roy, Lassar, & 

Butaney, 2014) mendefinisikan sebagai waktu yang dihabiskan pelanggan di situs 

web e-retail baik selama kunjungan tunggal atau lebih dari beberapa kunjungan. 

 Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini menggunakan definisi 

Stickiness menurut (Racherla, Furner, & Babb, 2012) yaitu mengacu pada sejauh 

mana pengguna sering kembali ke aplikasi dan tinggal untuk jangka waktu yang 

lama. 
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2.9 Hipotesis penelitian 

2.9.1 Pengaruh Symbolic Physicality terhadap Perceived Curiosity 

 Menurut Wu et al., (2018) Symbolic Physicality yang terjadi ketika bermain 

game sangat menggembirakan karena menjadi suatu hal baru yang dirasakan 

pemain tanpa harus memiliki pengalaman menanam dikehidupan nyata, dan hal itu 

dapat memicu pemain untuk mengetahui perbedaan antara menanam secara virtual 

dan nyata. Sedangkan menurut (Wu, Wang, & Chang, 2011) aplikasi yang 

memasukan untuk kekayaan elemen fisikal dapat membangkitkan minat pemain, 

dan akan membuat mereka penasaran untuk mengecek perbedaan kondisi antara 

aplikasi online dan offline. 

 Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang digunakan pada 

penelitian ini adalah: 

 

 

 

 

H1. Symbolic Physicality berpengaruh positif terhadap Perceived Curiosity. 

 

2.9.2 Pengaruh Symbolic Physicality terhadap Perceived Enjoyment 

 Menurut Wu et al., (2018) Symbolic Physicality berpengaruh positif 

terhadap Perceived Enjoyment karena dengan adanya interaksi seperti dunia nyata 

yang akan memberikan kehangatan manusiawi yang akan berpengaruh kepada 

tingkat kesenangan seseorang. Kemudian menurut (Wu, Wang, & Chang, 2011) 
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aplikasi dengan Symbolic Physicality mampu membuat pengguna merasa nyaman 

seperti perasaan apa yang didapatkan pengguna pada kehidupan sehari-hari. 

 Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang digunakan pada 

penelitian ini adalah: 

 

 

 

 

H2. Symbolic Physicality berpengaruh positif terhadap Perceived Enjoyment. 

 

2.9.3 Pengaruh Inherent Sociability terhadap Perceived Curiosity 

 Berdasarkan (Jarvinen, 2009) suatu aplikasi game menyediakan suatu 

kerangka pemikiran untuk kelompok sehingga dapat membantu meningkatkan 

motivasi dan cara kerja dalam konteks sosial, kemudian pengguna saling 

mengetahui satu sama lain. Selanjutnya (Parker-Rees, 1999) dalam Wu et al., 

(2018) mengungkapkan bahwa peningkatan kesenangan dari situasi sosial mampu 

menciptakan kondisi terbaik untuk para pengguna berkomunikasi dengan 

kelompok, serta memungkinkan pengguna untuk mengungkapkan makna pribadi 

dalam struktur sosial. Kemudian Wu et al., (2018) mengungkapkan pengguna juga 

dapat membangun koneksi interpersonal baru selama bermain game, yang 

membangkitkan minat mereka untuk memperluas jaringan yang ada. Pada akhirnya 

dengan adanya koneksi interpersonal baru tersebut dapat dijadikan sebuah 

informasi yang dapat dimanfaatkan dan berpengaruh. 
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Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang digunakan pada 

penelitian ini adalah: 

 

 

 

 

H3. Inherent Sociability berpengaruh positif terhadap Perceived Curiosity. 

 

2.9.4 Pengaruh Inherent Sociability terhadap Perceived Enjoyment 

 Berdasarkan Wu et al., (2018) Inherent Sociability memiliki pengaruh 

positif terhadap Perceived Enjoyment karena dengan adanya interaksi yang 

difasilitasi akan membuat para pengguna saling berinteraksi dan akan semakin 

terciptanya Enjoyment selama proses permainan. Menurut (Wu, Wang, & Chang, 

2011) Inherent Sociability dari aplikasi dapat memfasilitasi interaksi antara pemain 

dan mampu meningkatkan komunikasi, selanjutnya seperti interaksi dan 

komunikasi tentunya mampu meningkatkan kesenangan selama bermain game. 

 Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang digunakan pada 

penelitian ini adalah: 

 

 

 

 

H4. Inherent Sociability berpengaruh positif terhadap Perceived Enjoyment. 
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2.9.5 Pengaruh Perceived Curiosity terhadap Perceived Enjoyment 

 Menurut (Holbrook & Batra, 1987) adanya hubungan antara tentang 

pemahaman dan pengaruh yang terjadi antara titik pembelajaran yang pada 

akhirnya dapat mempengaruhi perilaku pengguna aplikasi. Selanjutnya Wu et al., 

(2018) mengungkapkan sebuah keyakinan kognitif yang teridentifikasi pada suatu 

hal baru yang dirasakan dan reaksi afektif pada rasa senang yang konsisten 

dirasakan ketika bermain aplikasi game. 

 Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang digunakan pada 

penelitian ini adalah: 

 

 

 

 

H5. Perceived Curiosity berpengaruh positif terhadap Perceived Enjoyment. 

 

2.9.5 Pengaruh Perceived Enjoyment terhadap Stickiness 

 Menurut Wu et al., (2018) benar memang Perceived Enjoyment 

berpengaruh positif terhadap stickiness, itu dibenarkan karena adanya faktor yang 

diidentifikasi bahwa akan terjadi kesenangan ketika bermain suatu game online. 

Kemudian (Lu, Phang, & Yu, 2011) mengungkapkan bahwa Perceived Enjoyment 

memiliki pengaruh positif terhadap Stickiness, karena dengan adanya perasaan 

senang dapat mempengaruhi pengguna untuk tetap terus menggunakan aplikasi. 

Selanjutnya menurut (Mehrabian & Russell, 1974) dalam (Wu, Wang, & Chang, 

2011) mengungkapkan kerangka kepercayaan, sikap, niat akan mempengaruhi 
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tanggapan individu yang kemudian diklarifikasi mempengaruhi dan menjadi hal 

yang penting pada game online. 

 Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang digunakan pada 

penelitian ini adalah: 

 

 

 

 

H6. Perceived Enjoyment berpengaruh positif terhadap Stickiness. 

 

2.10 Model Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah dan pertanyaan penelitian, maka peneliti 

menggunakan model penelitian yang telah dibuat dan dikembangkan oleh (Wu, 

Wang, & Chang, 2011) Sehingga model yang telah digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

Sumber: Wu, Wang, & Chang (2011) 

Gambar 2.1 Model Penelitian 
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 Dalam model penelitian diatas menggambarkan pengaruh langsung antara 

Symbolic Physicality dan Inherent Sociability terhadap Perceived Curiosity dan 

Perceived Enjoyment. Lalu juga terdapat pengaruh langsung antara Perceived 

Enjoyment terhadap Stickiness. 

2.11 Penelitian Terdahulu 

 Dalam membahas Stickiness pada penelitian ini, peneliti menggunakan 

model penelitian terdahulu milik Wu, Wang, & Chang (2011) sebagai jurnal utama 

yang digunakan peneliti sebagai referensi untuk penelitian. Temuan dari Wu, 

Wang, & Chang (2011) menyimpulkan bahwa Perceived Curiosity dipengaruhi 

oleh Symbolic Physicality dan Inherent Sociability; Perceived Enjoyment 

dipengaruhi oleh Symbolic Physicality dan Inherent Sociability; Perceived 

Enjoyment dipengaruhi oleh Perceived Curiosity; serta Stickiness dipengaruhi oleh 

Perceived Enjoyment. 

 Untuk mendukung penelitian ini, terdapat penelitian terdahulu yang turut 

mendukung hubungan antara Symbolic Physicality, Inherent Sociability, Perceived 

Curiosity, Perceived Enjoyment, dan Stickiness. 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No Peneliti Judul Literatur Temuan Inti 

1 

Wu, Wang, & 

Chang (2011) 

Exploring Continuous 

Participation On 

Entertainment 

Applications Of Social 

Network Sites 

1. Definisi Symbolic Physicality 

2. Definisi Perceived Enjoyment 

3. Hipotesis Symbolic Physicality 

terhadap Perceived Curiosity 

4. Hipotesis Symbolic Physicality 

terhadap Perceived Enjoyment 
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No Peneliti Judul Literatur Temuan Inti 

 

  5. Hipotesis Inherent Sociability 

terhadap Perceived Enjoyment 

6. Hipotesis Perceived Enjoyment 

terhadap Stickiness 

7. Measurement Symbolic 

Physicality 1 

8. Measurement Symbolic 

Physicality 2 

9. Measurement Symbolic 

Physicality 3 

10. Measurement Inherent 

Sociability 1 

11. Measurement Inherent 

Sociability 2 

12. Measurement Inherent 

Sociability 3 

13. Measurement Inherent 

Sociability 4 

14. Measurement Perceived Curiosity 

1 

15. Measurement Perceived Curiosity 

2 
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No Peneliti Judul Literatur Temuan Inti 

 

  16. Measurement Perceived Curiosity 

3 

17. Measurement Perceived Curiosity 

4 

18. Measurement Perceived 

Enjoyment 1 

19. Measurement Perceived 

Enjoyment 2 

20. Measurement Perceived 

Enjoyment 3 

21. Measurement Stickiness 1 

22. Measurement Stickiness 2 

23. Measurement Stickiness 3 

Model Penelitian 

2 

Wu et al., 

(2010) 

Why People Stick to 

Play Social Network Site 

Based Entertainment 

Applications: Design 

Factors and Flow Theory 

Perspective 

1. Definisi Symbolic Physicality 

2. Definisi Inherent Sociability 

3. Definisi Stickiness 

3 

Rao (2008) Facebook Applications 

and  

1. Definisi Symbolic Physicality 
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No Peneliti Judul Literatur Temuan Inti 

 

 Playful Mood: the 

Construction of 

Facebook as a “Third 

Place” 

2. Definisi Inherent Sociability 

4 

Jarvinen 

(2009) 

Game Design for Social 

Networks:  Interaction 

Design for Playful 

Dispositions 

1. Definisi Symbolic Physicality 

2. Definisi Inherent Sociability 

3. Hipotesis Inherent Sociability 

terhadap Perceived Curiosity 

5 

Paavilainen 

(2010) 

Critical Review on Video 

Game Evaluation 

Heuristics: Social Games 

Perspective 

1. Definisi Symbolic Physicality 

2. Definisi Inherent Sociability 

6 

Koo (2009) The Moderating Role Of 

Locus Of Control On The 

Links Between 

Experiential Motives 

and Intention to Play 

Online Games 

1. Definisi Symbolic Physicality 

7 

Litman & 

Spielberger 

(2003) 

Measuring Epistemic 

Curiosity and Its 

Diversive and Specific 

Components 

1. Definisi Perceived Curiosity 
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No Peneliti Judul Literatur Temuan Inti 

8 

Litman & 

Jimerson 

(2004) 

The Measurement of 

Curiosity As a Feeling of 

Deprivation 

1. Definisi Perceived Curiosity 

9 

(Hung, Tsai, 

& Chou, 

2016) 

Decomposing Perceived 

Playfulness: A 

contextual examination 

of two social 

networking sites 

1. Definisi Perceived Enjoyment 

10 

Moon & Kim 

(2001) 

Extending the TAM for a 

World-Wide-Web 

context 

1. Definisi Perceived Enjoyment 

11 

(Wang, Lin, 

& Liao, 2012) 

Investigating the 

individual difference 

antecedents of 

perceived enjoyment in 

students’ use of 

blogging 

1. Definisi Perceived Enjoyment 

12 

(Wang, 

Wang, & Liu, 

2016) 

The stickiness intention 

of group-buying 

websites: The 

integration of the 

commitment-trust  

1. Definisi Stickiness 
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No Peneliti Judul Literatur Temuan Inti 

 
 theory and e-commerce 

success model 

 

13 

(Venkatesh, 

2000) 

Determinants of 

Perceived Ease of Use: 

Integrating Control, 

Intrinsic Motivation, 

and Emotion into the 

Technology Acceptance 

Model 

1. Definisi Perceived Enjoyment 

14 

(Lu, Phang, & 

Yu, 2011) 

Encouraging 

Participation  in Virtual 

Communities through 

Usability and Sociability 

Development:  An 

Empirical Investigation 

1. Persamaan variabel Continuous 

Participation dengan Stickiness 

2. Hipotesis Perceived Enjoyment 

terhadap Stickiness 

15 

Wu et al., 

(2018) 

Demystifying 

continuous participation 

in game  

1. Hipotesis Symbolic Physicality 

terhadap Perceived Curiosity 
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No 

Peneliti Judul Literatur Temuan Inti 

 

 applications at social 

networking sites: a 

social playfulness design 

perspective 

2. Hipotesis Symbolic Physicality 

terhadap Perceived Enjoyment 

3. Hipotesis Inherent Sociability 

terhadap Perceived Curiosity 

4. Hipotesis Inherent Sociability 

terhadap Perceived Enjoyment 

5. Hipotesis Perceived Curiosity 

terhadap Perceived Enjoyment 

6. Hipotesis Perceived Enjoyment 

terhadap Stickiness 

16 

(Gao, Bai, & 

Park, 2014) 

Understanding 

Sustained Participation 

in Virtual Travel 

Communities from the 

Perspectives of is 

Success Model and Flow 

Theory 

1. Persamaan variabel Continuous 

Participation dengan Stickiness 

 

 

 

 

 

Analisis pengaruh symbolic..., Alvian Adi Putra, FB UMN, 2019



40 
 

No Peneliti Judul Literatur Temuan Inti 

17 

(Racherla, 

Furner, & 

Babb, 2012) 

Conceptualizing the 

Implications of Mobile 

App Usage and 

Stickiness: A Research 

Agenda 

1. Definisi Stickiness 

18 

(Zott & Amit, 

2000) 

Strategies for Value 

Creation in E-

Commerce:: Best 

Practice in Europe 

1. Definisi Stickiness 

 

19 

(Roy, Lassar, 

& Butaney, 
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