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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pada era teknologi dan informasi seperti sekarang, smartphone sudah 

merupakan bagian dari kebutuhan setiap orang untuk membantu memenuhi kegiatan 

dan aktivitas sehari-hari melalui aplikasi mobile atau apps (Kim et al., 2013). Jumlah 

pengguna smartphone di dunia seiring waktu semakin meningkat dan diprediksi akan 

terus bertambah.  Hal ini dapat dibuktikan berdasarkan data jumlah pengguna 

smartphone yang mencapai 1,57 milliar pada tahun 2014 dan meningkat menjadi 2,1 

milliar pengguna pada tahun 2016. Pengguna smartphone diprediksi akan terus 

bertambah menjadi 2,87 milliar pengguna pada tahun 2020 (Statista, 2017).   

Indonesia merupakan pasar smartphone terbesar dan memiliki tingkat 

pertumbuhan paling tinggi dalam pasar ASEAN (Kompas, 2014) dan merupakan pasar 

smartphone ketiga terbesar di Asia Pasifik yang diestimasi akan bertumbuh dengan 

kuat hingga setidaknya tahun 2019 (Indonesia-investment, 2016). Indonesia juga  

diprediksi akan menjadi pasar smartphone terbesar keempat didunia setelah Cina, 

India, dan Amerika pada tahun 2018 (Kominfo, 2015). Dari data kepemilikan 

smartphone di Indonesia, 43% orang dewasa Indonesia memiliki smartphone 

(wearesocial, 2016). Tingkat pengguna smartphone di Indonesia  sendiri sudah 

mencapai 11,7 juta pengguna pada tahun 2011 dan meningkat menjadi 63,9 juta 

pengguna pada tahun 2016 (Statista, 2017).  

Dengan meningkatnya pengguna smartphone, mobile application semakin 

banyak diciptakan dengan berbagai macam konten dan jasa yang dapat diakses 

penggunanya kapan saja, dan dimana saja. Mobile application dapat membantu 

penggunanya dalam menjalankan kegiatan sehari-hari, seperti: membeli barang, 

membayar tagihan, mendapatkan arah perjalanan, ulasan restoran, dan bahkan untuk 

memindai barcode untuk membandingkan harga suatu produk di toko lain. (Kim et al., 

2013).  
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Berdasarkan prediksi pada tahun 2014, mobile apps akan berkembang hingga 

268 milliar download dan menghasilkan keuntungan hingga $77 milliar pada tahun 

2017 (Capgemini, 2014). Prediksi ini terbukti benar karena berdasarkan data tahun 

2017, jumlah download untuk mobile application telah mencapai 268,692 milliar 

(Statista, 2017). Hal ini dapat membuktikan bahwa mobile application dapat menjadi 

alat pemasaran dan penjualan yang kuat dan individualis, karena berdasarkan riset, 

pengguna mobile rata-rata memberikan data personal kepada 100 mobile application 

& services (Capgemini, 2014).  Sekarang ini sudah banyak perusahaan yang menyadari 

potensi komersial yang cukup besar jika mereka dapat menganalisa data pribadi yang 

dihasilkan dan dialirkan kedalam mobile application, contohnya seperti meningkatnya 

aplikasi predictive apps yang menggunakan data besar dan analisa prediktif untuk 

dapat mempelajari suatu individu demi menyediakan layanan yang personal dengan 

waktu yang aktual.  

Aplikasi seperti ini dapat memungkinkan suatu perusahaan untuk menargetkan 

individual yang sangat spesifik dan konten yang sangat relevan, tetapi perusahaan 

harus dapat melakukan pendekatan yang terstruktur untuk mengembangkan suatu 

aplikasi mobile, serta analisa data, untuk dapat menyediakan layanan yang personal, 

meningkatkan produktivitas karyawan, dan juga meningkatkan dampak pemasaran 

(Capgemini, 2014).  

Sekarang ini marketers sudah mulai membuat channel komunikasi untuk dapat 

menjangkau konsumen mereka yang sudah ada dan juga konsumen yang berprospek, 

yang disebut sebagai branded mobile apps (Kim et al., 2016).  Minat marketers telah 

bertumbuh dalam membuat branded apps yang dapat didefinisikan sebagai 

downloadable software kedalam perangkat mobile yang dengan jelas serta menonjol 

menunjukan identitas suatu merek, seringkali dengan menggunakan nama dari aplikasi 

dan munculnya logo atau ikon dari suatu merek. Aplikasi smartphone mengatasi dua 

kesulitan dalam mobile advertising. Pertama, konsumen adalah pihak yang berbicara 

tentang merek, bukan sebaliknya, sehingga ini menjadikannya pull advertising dan 

bukan push advertising. Kedua, konsumen hanya terkena paparan pada aplikasi-
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aplikasi yang mereka download, dan mereka sendiri yang mengendalikan berapa 

banyak informasi yang mereka ungkap ketika mereka menyesuaikan aplikasi itu 

(Bellman et al., 2011).  

Permasalahan kritikal yang dihadapi oleh mobile marketers adalah bagaimana 

cara meningkatkan stickiness konsumen (penggunaan berkelanjutan) dan word of 

mouth (WOM) positif yang berhubungan dengan aplikasi mobile terkait, dengan 

membuat pengguna menghabiskan waktu yang lebih banyak dan menggunakan 

kembali aplikasi tersebut (Kim et al., 2016). Menurut survei Statista (2016), mobile 

app retention pengguna mobile application akan menurun hingga 4% dalam 90 hari 

pasca download (Statista, 2016). Berikut adalah data mobile app retention rate dunia 

tahun 2016. 

 

Sumber: Statista.com, (2016) 

Gambar 1.1 Mobile app retention rate dunia tahun 2016 dalam 90 hari 

Pada gambar 1.1 menjelaskan bagaimana user retention rate untuk mobile 

application yang awalnya mulai dari 24% pada 1 hari pasca download menjadi 4% 

pada 90 hari pasca download. Pada statistik tersebut, Operating System apapun 
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menunjukan hal yang sama, yaitu penurunan retention rate yang signifikan, baik itu 

sistem operasi Android maupun iOS.  

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Localystics (2011), 26% mobile 

application yang sudah di download pengguna hanya akan digunakan sekali saja, lalu 

setelah itu mobile application terkait tidak akan digunakan kembali (Techcrunch, 

2011).  

Menurut founder Mobilewalla, Anindya Datta, sekitar 80% sampai 90% mobile 

apps akan dihapus dari perangkat smartphone pengguna (Techcrunch, 2013). Hal ini 

tentu menjadikannya salah satu permasalahan kritikal untuk pasar mobile application.  

Menurut Buzinga (2016),  mobile application sekarang ini memiliki 24 kategori 

yang berbeda pada sistem operasi iOS dalam appstore, dan 20 kategori yang berbeda 

dalam sistem operasi Android dalam Google Play. Tetapi  sebenarnya mobile 

application dapat dibagi kedalam 7 kategori, yaitu utilities, entertainment, games, 

news, productivity, lifestyle, dan social networking (Buzinga, 2016).  

Utilities apps merupakan aplikasi alat atau tools yang berguna yang dapat 

dibawa untuk membantu melakukan pekerjaan sederhana, seperti: kalkulator, note-pad, 

ramalan cuaca, aplikasi komunikasi. Utilities apps biasanya digunakan 4 – 5 kali 

seminggu, tapi biasanya aplikasi ini memiliki waktu sesi yang sebentar. Ini karena 

pengguna tidak mau menghabiskan waktu yang banyak dalam menggunakan aplikasi 

ini. Pengguna menggunakannya untuk dapat menyelesaikan masalah mereka 

secepatnya dalam hitungan detik. Sehingga, tujuan pengembang aplikasi utility adalah 

bagaimana cara untuk meningkatkan frekuensi penggunaan (Buzinga, 2016).  

Entertainment apps adalah aplikasi yang didesain untuk hiburan, seperti: Face 

Juggler, Ice Effex, Duolingo, Dubsmash. Entertainment apps berbeda dengan games 

apps karena mereka  seringkali memiliki tujuan yang berbeda walaupun keduanya 

sama - sama untuk menghibur penggunanya.  Entertainment apps seringkali bertujuan 

untuk edukasi, dan untuk gamify suatu proses atau aktivitas yang sudah ada (Buzinga, 

2016).  
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Games apps merupakan aplikasi yang paling favorit di antara pengembang 

aplikasi selama bertahun-tahun, seperti:  Angry Birds, Sudoku, Trivia crack.  Pada 

tahun 2016 kita dapat melihat teknologi seperti virtual reality dan Smart tv yang mulai 

merubah tampilan dari games apps (Buzinga, 2016).  

News apps sudah merupakan suatu kewajiban untuk dimiliki suatu media dan 

perusahaan penerbit untuk dapat tetap relevan dalam masa digital age of 

journalism.  Fitur paling penting yang harus dimiliki  dalam suatu news apps adalah 

sharing functions atau fungsi yang memungkinkan penggunanya untuk membagikan 

konten. Aplikasi ini dapat menyebar dengan viral dengan menyediakan konten yang 

segar dan relevan untuk masyarakat luas, contohnya seperti: TheNYT app, Buzzfeed, 

Flipboard. Di Indonesia, contohnya seperti: Detik, Kompas.com. Tujuan dari app ini 

adalah untuk meningkatkan konsumsi konten sehingga penerbit dapat  menghasilkan 

keuntungan dari pengiklan.  Cara paling utama agar  aplikasi ini mendapatkan 

keuntungan adalah dengan native advertising dan sponsored content (Buzinga, 2016).  

Productivity Apps dikembangkan untuk membantu kita menjadi lebih 

produktif, contohnya: Finance apps, kalender, translator, aplikasi pembuat daftar 

belanja.  Pengalaman pengguna atau user experience yang mulus sangatlah penting 

untuk sebuah productivity apps. Fungsi apapun yang membingungkan hanya akan 

menambahkan beban kerja pengguna,  sedangkan tujuan utama aplikasi ini adalah 

untuk membuat pengguna menjadi lebih produktif (Buzinga, 2016).  

Lifestyle apps  merupakan sebuah aplikasi yang digunakan untuk meningkatkan 

gaya hidup dan untuk membuat hidup sehari-hari menjadi mudah.  Contoh Lifestyle 

apps, seperti: fitness apps, travel apps, food & drink apps, dating apps, music 

apps.  Lifestyle apps biasanya melengkapi produk atau jasa lain dengan sangat 

baik.  Maka dari itu,  sponsored advertising partnership sangat sukses dalam Lifestyle 

apps. Contohnya, RunKeeper  menawarkan penawaran eksklusif kepada pencinta 

olahraga terhadap produk Nike. Mereka lalu mengambil bagian dari penjualan yang 

terkontribusi dari iklan terkait (Buzinga, 2016).   
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Social networking apps digunakan hampir oleh semua orang. Media sosial 

sangat mudah untuk menembus masyarakat yang menjadikan kita sekarang mampu 

melihat aplikasi yang sebelumnya tidak akan dipertimbangkan sebagai sebuah jaringan 

sosial yang menambahkan sosial kedalam inti produk mereka. Misalkan, FitBit 

merupakan suatu fitness apps dengan fungsi tambahan untuk dapat mengikuti atau 

follow teman-teman dan terlibat dalam kompetisi dengan dan terhadap mereka 

(Buzinga, 2016).  

Menurut Google (2015) tingkat daya beli aplikasi di Indonesia sangat tinggi. 

Kesimpulan ini dapat ditarik berdasarkan survei yang dilakukan oleh App Annie (2014) 

yang menunjukan daya beli aplikasi gratis maupun aplikasi berbayar sama-sama 

menunjukan level tinggi dibandingkan dengan negara lainnya. Walaupun demikian, 

gambar 1.2 menunjukan konsumen Indonesia lebih menyukai aplikasi yang dapat 

diunduh secara gratis (49%) sedangkan konsumen yang rela membayar untuk aplikasi 

hanya sebesar 28%. Hal ini menunjukan hanya separuh konsumen aplikasi di Indonesia  

yang rela membayar untuk membeli sebuah aplikasi berbayar. 

 

Sumber: Techinasia.com, (2015) 

Gambar 1.2 Daya beli dalam aplikasi gratis dan berbayar 

Seperti dijelaskan sebelumnya, layanan aplikasi musik termasuk kedalam 

kategori lifestyle apps. Aplikasi musik sendiri menggunakan musik digital dimana 

penggunanya dapat melakukan streaming lagu maupun download lagu. Digital music 
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(kadang disebut dengan audio digital), adalah teknologi yang digunakan untuk 

merekam, menyimpan, memanipulasi, menghasilkan dan mereproduksi suara 

menggunakan sinyal audio yang telah disandikan ke dalam bentuk digital (Techopedia, 

2017). Ini berbeda dengan media analog seperti kaset, magnetic tapes atau vinyl 

records yang suaranya disimpan dalam bentuk fisik (Lifewire, 2016). Sedangkan 

streaming music atau lebih tepatnya streaming audio, merupakan cara bagaimana 

memberikan suara tanpa perlu melakukan download file dari format audio yang 

berbeda. Layanan musik seperti Spotify, Google Music, dan Apple Music 

menggunakan metode ini untuk menyediakan lagu yang dapat digunakan berbagai 

macam perangkat (Lifewire, 2016).   

Berdasarkan data International Federation of the Phonographic Industry (IFPI) 

(2016), pendapatan musik dunia meningkat 3,2% dimana pendapatan musik digital 

mengalahkan pendapatan musik fisikal (kaset dan CD) untuk pertama kalinya. 

Penjualan musik digital memberikan kontribusi sebesar 45% dari pendapatan industri 

musik, sedangkan penjualan musik fisikal (kaset dan CD) memberikan kontribusi 

sebesar 39%. IFPI (2016) juga menginformasikan peningkatan pendapatan musik 

digital sebesar 10,2% menjadi US$ 6,7 milliar, dengan peningkatan pendapatan 

menjadi 45,2% dari musik streaming yang berhasil menurunkan jumlah download 

musik dan penjualan musik fisikal (IFPI, 2016).  

Ini menunjukan industri musik dunia sedang melalui pergeseran menuju 

kedalam wujud baru, yang awalnya berbentuk fisikal (kaset dan CD), menjadi 

berbentuk digital dan streaming, dimana penggunanya dapat memiliki akses kepada 

jutaan lagu dengan langganan bulanan, contohnya seperti: Spotify, AppleMusic, Tidal, 

Google Music, Joox.   

Menurut prediksi Financial Times (2017), musik streaming akan menguasai 

pasar musik, yang ditunjukan oleh gambar 1.3 yang merupakan tabel statistik 

pendapatan dan prediksi industri musik dunia periode 1997 sampai dengan tahun 2017 

dan prediksi sampai dengan tahun 2029. Pada gambar 1.3 menunjukan pendapatan dari 

penjualan musik fisikal akan terus mengalami penurunan, sedangkan pendapatan dari 
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penjualan musik streaming dan download digital akan terus mengalami peningkatan, 

bahkan peningkatan diprediksi  hingga dua kali lipat dari tahun 2017 sampai dengan 

tahun 2020. 

 

Sumber: Ft.com, (2017) 

Gambar 1.3 tabel statistik pendapatan industri musik dunia 

Berdasarkan data tentang industri musik dunia dari IFPI (2016), pada tahun 

2015 jumlah keseluruhan orang yang menggunakan streaming musik mencapai  68 juta 

orang, sedangkan pada akhir tahun 2016 sudah terdapat 100,4 juta orang yang bersedia 

membayar untuk berlangganan dan menggunakan streaming musik. Sekitar 43 juta 

orang menggunakan Spotify, 20,9 juta orang menggunakan Apple Music, 6,9 juta 

orang menggunakan Deezer, 4,5 juta orang menggunakan Napster, 1 juta orang 

menggunakan TIDAL, dan sisanya menggunakan penyedia layanan musik streaming 

lainnya. Ini menunjukan peningkatan sebesar 48% secara tahunan (Businessinsider, 

2017).  
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Sedangkan berdasarkan laporan Mckinsey & Company (2016), musik digital 

untuk daerah Asia Tenggara memiliki pasar yang sudah besar dan mapan, tetapi masih 

ada juga daerah yang sedang bertumbuh. Pertumbuhan yang terjadi melampaui tingkat 

rata-rata pertumbuhan musik digital dunia yaitu 8,8% dibandingkan dengan 0,4% 

untuk periode tahun 2011 – 2015 (Rainnews, 2016). Pasar Asia Tenggara sendiri, untuk 

layanan pasar musik digital didominasi oleh aplikasi Joox, hal ini ditunjukan pada 

gambar 1.4. Berikut adalah data pengguna aplikasi musik di Asia Tenggara: 

 

Sumber: Rainnews.com, (2016) 

Gambar 1.4: Pengguna aplikasi musik digital dan streaming 

Indonesia sendiri dianggap sebagai pasar terbesar se-Asia Tenggara untuk pasar 

musik streaming berbayar. Hal ini dikarenakan jumlah penduduk Indonesia yang besar 

dan penetrasi internet yang masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan negara 

lainnya di Asia Tenggara (Youngsters, 2016). Menurut Director of Business 

Development of Tencent, Benny Ho (2015), pertumbuhan penggunaan layanan 

streaming musik via smartphone di Indonesia bahkan meningkat sebanyak 76%  sejak 

tahun 2012 hingga 2015 (Liputan6, 2015). Ini mengindikasikan Indonesia dapat 

menjadi pasar yang kuat untuk layanan musik digital dan streaming.  
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Spotify sendiri merupakan aplikasi yang berasal dari Swedia, yang diluncurkan 

pada tahun 2008, yang memungkinan orang-orang untuk mendengarkan musik dari 

cloud, ketimbang harus download terlebih dahulu (TIME, 2015). Spotify merupakan 

salah satu aplikasi digital music service terbesar didunia, yang memiliki sekitar 100 

juta pengguna aktif yang tercatat pada bulan Juni 2016, dan memiliki 30 juta lagu, dan 

juga 2 milliar playlist yang tersedia di 60 negara (Spotify, 2017).   

 

Sumber: Engadget.com, (2014) 

Gambar 1.5 User interface aplikasi dan website Spotify 

 Berdasarkan data yang diolah dari Statista (2016), Spotify pada bulan Juni 

2016, memiliki pengguna aktif sebanyak 100 juta pengguna dan yang merupakan paid 

subscriber hanya berjumlah 30 juta orang, sehingga terdapat kurang lebih 70 juta 

pengguna aktif yang belum mau atau tidak berminat untuk membeli layanan aplikasi 

berbayar Spotify (Statista, 2017). Hal ini berbanding lurus dengan apa yang terjadi di 

Indonesia seperti pada gambar 1.2 yang menunjukan masih lebih banyak orang di 

Indonesia yang menyukai aplikasi gratis daripada aplikasi berbayar. Sebanyak 49% 

konsumen aplikasi di Indonesia masih menggunakan aplikasi gratis, sedangkan sebesar 

28% konsumen aplikasi di Indonesia rela membayar untuk membeli suatu aplikasi 

berbayar (paid application). Hal ini menunjukan hanya separuh konsumen aplikasi di 

Indonesia yang mau membeli suatu aplikasi berbayar. Gambar 1.6 menunjukan jumlah 

statistik pengguna aktif Spotify dan paid subcribers Spotify:  
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Sumber: data diolah dari Statista, 2016 

Gambar 1.6: Statistik pengguna layanan Spotify aktif dan berbayar 

 Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor apa saja yang 

mempengaruhi pengguna aplikasi berbayar Spotify di Indonesia untuk mau 

merekomendasikan aplikasi berbayar Spotify kepada pengguna aplikasi free Spotify 

ataupun kepada seluruh pengguna perangkat mobile. Sehingga diharapkan dengan 

rekomendasi tersebut dapat meningkatkan jumlah pengguna aplikasi berbayar Spotify, 

terutama untuk active user yang masih menggunakan aplikasi Spotify secara gratis dan 

belum berlangganan untuk dapat menjadi pelanggan berbayar Spotify. 

1.2 Rumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian 

Dalam jurnal Kim et al. (2016), faktor pertama yang mempengaruhi post 

adoption behavior untuk stickiness dan word of mouth adalah mobile app features. 

Menurut Kim et al. (2016), pemasaran aplikasi mobile berbeda dengan aktivitas 

pemasaran online dalam hal mengikuti karakteristik unik yang meliputi:  

Pertama adalah ubiquity, menurut Chou et al (2013), ubiquity diartikan sebagai 

pengguna perangkat mobile memiliki kemampuan untuk dapat menerima informasi dan 

melakukan transaksi secara virtual dari mana saja dan kapan saja.  
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Kedua adalah informativeness, Teo et al (2003) mendefinisikan 

informativeness sebagai suatu kemampuan untuk dapat menyediakan informasi yang 

diperlukan oleh pengguna secara efektif, dikarenakan pengguna  menganggap 

informasi tersebut bernilai.   

Ketiga adalah personalization, menurut Moon et al (2008), salah satu unsur 

utama personalization didefinisikan sebagai kemampuan konsumen untuk dapat 

memilih berbagai macam atribut yang dapat digunakan untuk membuat produk sesuai 

preferensi mereka. 

Carter dan Belanger (2005) mendefinisikan perceived usefulness sebagai suatu 

kepercayaan seseorang bahwa teknologi baru dapat membantu menyelesaikan suatu 

pekerjaan. Sehingga dapat kita simpulkan perceived usefulness merupakan suatu 

kepercayaan seseorang bahwa suatu teknologi dapat membantu menyelesaikan suatu 

pekerjaan dengan lebih mudah. 

Menurut Rachela et al  (2012), stickiness merupakan keputusan pengguna untuk 

menyimpan suatu aplikaasi secara berkelanjutan didalam perangkat mobile untuk 

penggunaan lebih lanjut atau berkelanjutan.  

Menurut Rachela et al (2012), word of mouth (WOM) memiliki efek yang 

signifikan yang mempengaruhi pemilihan yang dilakukan konsumen, dan hal ini terjadi 

baik secara online maupun offline. Komunikasi word of mouth telah diketahui sebagai 

kontributor penting terhadap kesuksesan suatu aplikasi mobile, dan word of mouth 

dapat terjadi melalui perangkat mobile maupun offline tanpa batasan waktu atau tempat 

(Kim et al., 2016). 

Berdasarkan data Nielsen (2011), 36% aplikasi mobile yang sudah di-download 

akan digunakan beberapa kali saja, dan 62% akan dihapus dalam jangka waktu 2 

minggu saja. Hal ini membuktikan pentingnya stickiness, dan word of mouth yang 

merupakan permasalahan kritikal yang dihadapi oleh mobile marketers, sehingga para 

pengguna aplikasi ingin menghabiskan waktu lebih lama dalam aplikasi tersebut, dan 

ingin menggunakan kembali aplikasi tersebut (Kim et al., 2016).  
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Sehingga berdasarkan hal-hal yang telah dijelaskan diatas, maka pertanyaan-

pertanyaan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah perceived ubiquity akan berpengaruh positif dengan mobile app 

usefulness? 

2. Apakah perceived informativeness akan berpengaruh positif dengan mobile 

app usefulness? 

3. Apakah perceived personalization akan berpengaruh positif dengan mobile 

app usefulness? 

4. Apakah mobile app usefulness akan berpengaruh positif dengan stickiness 

terhadap aplikasi mobile? 

5. Apakah stickiness akan berpengaruh positif dengan word of mouth terhadap 

aplikasi mobile?    

1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk menjawab pertanyaan penelitian, 

yang antara lain sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh positif perceived ubiquity 

terhadap mobile app usefulness. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh positif perceived 

informativeness terhadap mobile app usefulness. 

3. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh positif perceived 

personalization terhadap mobile app usefulness. 

4. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh positif mobile app usefulness 

terhadap dengan  stickiness terhadap aplikasi mobile. 

5. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh positif stickiness terhadap 

word of mouth terhadap aplikasi mobile. 
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1.4 Batasan Penelitian 

 Ruang lingkup penelitian dibatasi oleh peneliti agar dapat terfokus dan tidak 

keluar jalur sehingga dapat menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Batasan-

batasan tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Responden pada penelitian ini adalah Pria maupun Wanita, yang berusia antara 

15 tahun - 35 tahun dan telah menggunakan layanan Spotify dengan akses 

berbayar selama sedikitnya 1 bulan dan masih aktif hingga sekarang. 

2. Penelitian ini dibatasi oleh variabel-variabel:  perceived ubiquity, perceived 

informativeness, perceived personalization, mobile app usefulness, stickiness, 

dan word of mouth (WOM). 

3. Kuisioner disebarkan pada bulan April 2017 sampai dengan Juni 2017. 

4. Software yang digunakan dalam penelitian ini adalah Lisrel Version 8.8 

1.5 Manfaat Penelitian  

 Dari penelitian yang dilakukan, penulis berharap dapat menjawab pertanyaan 

penting dalam pasar aplikasi yang memiliki persaingan ketat perihal pemasarannya, 

sehingga manfaatnya akan dibagi menjadi 2, yaitu praktis dan akademis, sebagai 

berikut: 

1. Manfaat Praktis 

 Penelitian ini dibuat guna menjawab dan mengetahui lebih dalam faktor-faktor 

penting yang meningkatkan stickiness dan word of mouth (WOM) terhadap suatu 

mobile app yang hasilnya diharapkan akan menjadi jawaban isu kritikal dalam hyper-

competitive mobile app market yaitu memaksimalkan post adoption behavior, yaitu 

stickiness dan word of mouth (WOM) guna meningkatkan continued use suatu mobile 

app. 

2. Manfaat Akademis 

 Penelitian ini akan menjadi wawasan yang lebih dalam bagi para pembaca 

mengenai bagaimana cara membuat mobile app yang sustain melalui post-adoption 
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process. Penelitian ini tidak berfokus pada attaining new customer, tetapi pada 

continued adoption (retaining customer). Sehingga penulis berharap penelitian ini 

dapat digunakan sebagai bantuan dan acuan terhadap pemilik aplikasi mobile dan juga 

menambah wawasan bagi para pembaca.  

1.6 Sistematika Penelitian 

 Penelitian ini dibagi menjadi 5 susunan, dimana setiap bab memiliki hubungan. 

Berikut merupakan sistematika penelitian ini: 

BAB I: PENDAHULUAN 

 Pada bab pertama, penulis menjelaskan tentang latar belakang penelitian, 

fenomena yang terjadi, latar belakang masalah, tujuan penelitian, batasan penelitian, 

manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.   

BAB II: LANDASAN TEORI 

 Pada bab kedua, berisikan landasan teori yang mendasari penelitian dan juga 

definisi para ahli serta variabel pendukung yang digunakan untuk mengukur penelitian 

ini, yaitu: perceived ubiquity, perceived informativeness, perceived personalization, 

mobile app usefulness, stickiness, dan word of mouth (WOM). Serta konsep yang 

merupakan latar belakang hubungan antar variabel. 

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN 

 Pada bab ketiga, penulis menjelaskan objek penelitian, teknik pengumpulan 

data, prosedur pengambilan data, pemilihan metode pengolahan data, batas waktu 

penelitian, dan teknik analisis yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian. 

BAB IV: ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 Pada bab keempat, penulis memberikan analisis dari penelitian dan 

pembahasan profil responden, hasil penelitian dari kuisioner, pembahasan hasil 

penelitian, dan juga implikasinya bagi manajerial. 
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BAB V:KESIMPULAN 

 Pada bab kelima, peneliti membuat kesimpulan serta saran yang didasari oleh 

penelitian yang sudah dilakukan untuk penelitian selanjutnya.  
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