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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Perilaku Konsumen 

  Perilaku konsumen adalah studi tentang tindakan konsumen dalam mencari, 

membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan membuang produk dan jasa yang mereka 

harap dapat memuaskan kebutuhan mereka (Schiffman & Wisenblit, 2015). 

 Bisa disimpulkan bahwa perilaku konsumen merupakan suatu pembelajaran 

mengenai sifat-sifat dan tindakan para konsumen terhadap suatu merek dari awal 

mereka mencari, memakai, hingga akhirnya membuang produk tersebut yang 

tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan mereka.   

2.1.1 Perilaku Konsumen Online 

 Banyak prinsip perilaku konsumen yang menggambarkan perilaku pembelian 

secara offline juga berlaku untuk pemasaran online. Menurut Strauss & Frost (2014) 

terdapat beberapa model perilaku konsumen terhadap keputusan pembelian, yaitu: 

1. Konsumen mengalami semua atau banyak langkah-langkah    proses 

pembelian: indentifikasi, mencari informasi, evaluasi alternatif, 

pembelian, dan aktivitas setelah pembelian. 

2. Konsumen juga melalui hierarki model efek – dari pertama menjadi sadar 

akan produk atau merek, lalu mengembangkan sebuah sifat terhadap 

merek  atau produk seperti positif atau negatif, dan kemungkinan 

menyimpulkan dengan beberapa perilaku, seperti mendaftar online atau 

membeli produk. 

3. Pemasar sering menggunakan sebuah model AIDA untuk menarik 

pembeli: perhatian, minat, keinginan, dan tindakan. 
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4. Dari mulut ke mulut sudah digunakan dari dulu ketika orang-orang 

berbagi pengalaman terhadap suatu produk dengan teman dan keluarga 

mereka, tetapi berbagi pengalaman secara online dapat dengan cepat 

mencapai dunia yang terhubung.    

Proses-proses ini sangat didasari oleh situasi terlibat pembelian, apakah tinggi atau 

rendah. ini juga berlaku untuk kedua situasi pembelian online dan offline (Strauss & 

Frost, 2014). 

2.1.2 Perilaku Pembelian Konsumen Online 

 Menurut Strauss & Frost (2014), perilaku konsumen dalam pembelian online 

memiliki banyak karakteristik berbeda dari perilaku pembelian offline, yaitu: 

1. Scarcity : ketika sebuah produk merupakan sebuah barang yang 

langka, maka akan tercipta demand yang lebih besar, seperti diskon 

yang ditawarkan dalam kurun waktu terbatas.  

2. Popularity: sebelumnya disebut dengan efek bandwagon, 

konsumen lebih mungkin membeli sebuah merek yang disukai dan 

digunakan oleh teman atau banyak orang.  

3. Affinity: konsumen diajak oleh teman dan keluarga karena mereka 

suka dan mereka percaya terhadap teman dan keluarganya. 

Pemasaran viral didasari oleh prinsip ini. 

4. Authority: saat seorang selebriti atau orang terkenal lainnya 

menggunakan dan merekomendasikan sebuah merek, maka produk 

atau merek tersebut akan menjadi semakin terkenal.  

5. Consistent: ketika seseorang memiliki kepercayaan dan perilaku 

tertentu terhadap suatu produk, maka akan sulit untuk 

menggantinya. Disebut juga cognitive consistency, ini menjelaskan 

mengenai kebiasaan pola beli atau secara konsisten menggunakan 

produk tertentu.  

6. Reciprocity: dengan memberikan suatu sampel gratis atau freetrial, 

seringkali meningkatkan penjualan produk selama periode tersebut.   
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2.2 E-Marketing 

2.2.1 Definisi E-marketing  

 E-marketing adalah penggunaan teknologi informasi untuk kegiatan 

pemasaran, dan proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan, dan 

bertukar penawaran yang memiliki nilai bagi pelanggan, klien, mitra, dan masyarakat 

pada umumnya. (Strauss & Frost, 2014) 

Pada dasarnya menurut teori Strauss & Frost (2014) E-marketing  merupakan 

suatu cara marketing modern yang menggunakan teknologi informasi atau secara 

digital seperti internet, social media, website, dan atribut teknologi informasi lainnya.  

2.2.2 Pergeseran Kekuatan Dari Penjual ke Pembeli 

 Menurut Strauss & Frost (2014), konsumen-konsumen yang terhubung 

merupakan CEO online sekarang ini. Penjual apapun sekarang ini didesak  untuk 

menyerahkan kendali kepada konsumen jenis baru yang mau mengkontrol cara-cara 

suatu produk dapat sampai kepada mereka. Pembeli individu dan bisnis selalu 

menuntut lebih karena mereka hanya perlu satu klik saja dari sebuah kompetitor yang 

terlalu banyak, yang dimana semuanya berlomba-lomba untuk bisnis mereka (Strauss 

& Frost, 2014).  Menurut Strauss & Frost (2014) terdapat beberapa trend yang 

mempengaruhi perhatian konsumen, yaitu: 

1. Pembeli percaya satu sama lain lebih daripada kepada perusahaan: Pada 

tahun 2012, perusahaan public relation Edelman mengadakan survei 

terhadap negara-negara berkembang tentang siapa menurut mereka yang 

menyediakan informasi paling kredibel. 65% mengatakan mereka 

menemukan seseorang seperti diri sendiri dapat paling dipercaya, lebih 

tinggi dibandingkan dengan CEO perusahaan manapun atau juga 

pemerintah. Seseorang seperti diri sendiri yang dimaksud adalah seseorang 

yang bisa berbagi nilai dan minat . 

2. Pemecah pasar dan media: pasar besar telah secara perlahan pecah sejak 

sekitar tahu 1992, buktinya adalaah dengan menurunnya rating televisi 
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prime-time, pertumbuhan televisi kabel, dan pertumbuhan angka dari 

majalah berminat khusus. Internet menaruh penutup terhadap trend ini 

dengan mengembangkan dirinya menjadi yang terakhir. 

3. Koneksi sangat kritis: Social networking merupakan permainan sekarang. 

Para perekrut pekerja memeriksa social network terhadap calon pekerja, 

dan perjanjian bisnis dibuat diantara pengguna LinkedIn yang dimana 

mereka tidak pernah bertemu secara langsung. 

4. Semua orang adalah produser: konten yang dihasilkan oleh konsumen juga 

termasuk materi multimedia. Dengan smartphones, konsumen selalu 

memiliki kemampuan untuk mengambil foto, video dan dengan instan 

upload ke dalam Facebook, Instagram, dan situs media sosial lainnya.  

5. Transparansi informasi: karena konsumen menulis review produk online 

dan berbagi informasi dengan yang lain, pemasar harus jujur dengan merek 

dan informasi perusahaan atau mereka akan terkena dalam sosial media. 

Hal yang sama juga dialamiterhadap konsumenyang memberikan 

informasi banyak dalam profil social network dan wall post. 

6. Social commerce: ini merupakan evolusi ari e-commerce, menggunakan 

media sosial dan interaksi konsumen untuk memfasilitasi penjualan online. 

(Strauss & Frost, 2014) 

2.3 Mobile Application 

2.3.1 Pengertian Mobile Application 

 Mobile application terdiri dari perangkat lunak atau program yang berjalan 

pada perangkat mobile dan melakukan tugas-tugas tertentu bagi pengguna. (Islam et 

al., 2010). Islam et al. (2010) juga menyebutkan, mobile application berjalan dalam 

perangkat mobile yang kecil dan dapat dipegang oleh tangan yang dapat bergerak, 

mudah digunakan, dan dapat diakses dimana saja yang dapat digunakan untuk banyak 

hal, seperti berhubungan dengan teman, browsing internet, membuat dokumen, dan 

lainnya. Menurut Islam et al. (2010), mobile application telah mengambil peran yang 
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besar dalam masyarakat dan perusahaan besar, yang mana telah mendapatkan banyak 

keuntungan dari penggunaan mobile application.  

Mobile application, merupakan sistem operasi perangkat lunak pada perangkat 

mobile, yang berkembang pesat, membuat akses informasi ubiquitous setiap saat dan 

dimana saja sebuah kenyataan yang benar (Zhang & Adipat, 2005). Menurut Zhang & 

Adipat (2005), mobile application merupakan suatu aplikasi software yang 

dikembangkan untuk perangkat mobile.  

 Sehingga dapat kita simpulkan, mobile application merupakan suatu software 

khusus untuk perangkat mobile yang dapat digunakan dimana saja dan kapan saja 

karena perangkat mobile bersifat praktis dan dapat dibawa, demi membantu 

penggunanya dalam menjalankan kegiatan sehari-hari (Islam et al., 2010; Zhang & 

Adipat, 2005). 

2.4 Pengertian Digital Music Service (DMS) 

 Menurut Kwong (2008) Digital Music Streaming (DMS), adalah industri yang 

menyediakan download musik dan layanan streaming digital legal kepada konsumen 

sebagai lawan dari file-swapping. Pengguna musik streaming digital (DMS) harus 

berlangganan untuk dapat men-download lagu ke komputer dan juga diperlukan 

tambahan pembayaran jika konsumen ingin burn lagu yang sudah di-download ke 

dalam CD atau menyalinnya ke dalam player portabel seperti, iPod, Smartphone, USB, 

dan sebagainya. Lagu-lagu yang di-download dari provider musik streaming digital 

(DMS) disandikan menggunakan teknologi Digital Right Management (DRMS) 

(Fetscherin & Schmid, 2003), sehingga pengguna tidak dapat mendistribusikan lagu 

yang sudah di-download tanpa persetujuan provider.  

2.5 Pengertian Digital Right Management (DRM) 

 Peran DRM adalah untuk melindungi dan mengelola kekayaan intelektual 

kepemilikan seiring konten berjalan melalui rantai nilai / value chain dari pencipta 

konten sampai ke konsumen dan bahkan dari konsumen untuk konsumen (C2C) 

(Fetscherin & Schmid, 2003). Menurut Fetscherin & Schmid (2003), Digital Rights 
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Management (DRM) menyediakan provider konten dengan instrumen untuk 

memerangi pembajakan dan menjual konten digital mereka. Gordon (2001) 

mendefinisikan Digital Rights Management (DRM) sebagai sistem teknologi 

informasi (TI) komponen dan jasa yang berusaha untuk mendistribusikan dan 

mengendalikan produk digital. 

 Sehingga kita dapat mendefinisikan Digital Right Management (DRM) sebagai 

suatu teknologi berupa sistem teknologi informasi (TI) yang melindungi pemilik hak 

cipta dari pembajakan terhadap karyanya seiring karya mereka disebarkan melalui 

provider jasa tertentu hingga sampai ke tangan konsumen, atau bahkan antara sesama 

konsumen (Fetscherin & Schmid, 2003; Gordon, 2001). 

2.6 Ubiquity 

 Konsumen dapat selalu menggunakan mobile application kapan saja setiap 

waktu (continuity), saat diperlukan (immediacy), dan mendapatkan informasi yang 

diharapkan tanpa melihat sumbernya (searchability) informasi tersebut (Kim et al., 

2016).  

Sedangkan Kleijnen et al (2007), mengartikan ubiquity dari sudut pandang  

konsumen, yaitu kemampuan dari suatu program untuk dapat digunakan kapan saja dan 

dimana saja. Sehingga kita dapat simpulkan, ubiquity diartikan sebagai kemampuan 

untuk dapat menggunakan mobile application kapan saja dan dimana saja tanpa batasan 

waktu dan lokasi (Okazaki dan Mendez, 2013).    

Sehingga dalam penelitian ini, Ubiquity dapat diartikan dengan sejauh mana 

pengguna merasa aplikasi mobile dapat digunakan dimana saja dan kapan saja 

(Kleijnen, 2007).  

2.7 Informativeness 

 Menurut Teo et al. (2003), informativeness merupakan suatu kemampuan untuk 

dapat memberikan informasi yang diperlukan pengguna secara efektif, dan faktor ini 

berkontribusi terhadap nilai yang dimiliki dikarenakan hal inilah yang menentukan 
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keefektifan sebuah iklan, sehingga tidak terjadi irritation. Yang dimaksud dengan 

irritation disini sebagai offending effects yang berlawanan dengan apa yang dianggap 

konsumen sebagai penting atau bernilai (Teo et al., 2003).  

 Menurut Kim et al. (2016), informativeness dimaksudkan sebagai Informasi 

yang disediakan melalui mobile application yang memenuhi tujuan konsumen untuk 

meningkatkan kenyamanan dan menghemat pengeluaran penggunanya (contohnya: 

aplikasi Waze dan Google Maps dapat memungkinkan penggunanya untuk 

menghindari kemacetan dan memungkinkan pengguna untuk sampai ketempat tujuan 

lebih cepat dengan menggunakan konektivitas internet dan lokasi GPS sesama 

pengguna aplikasi dilokasi yang akan dilalui). 

 Menurut. Kim et al. (2013), suatu mobile application akan menjadi fungsional 

(useful) saat aplikasi tersebut mampu memberikan informasi yang dibutuhkan 

penggunanya. 

 Sehingga dalam penelitian ini, informativeness mengacu pada informasi yang 

disediakan oleh mobile application yang membantu konsumen untuk memenuhi tujuan 

mereka (Kim et al., 2016)  

2.8 Personalization 

 Menurut Adomavivius dan Tuzhilin (2005), Personalization menyesuaikan  

penawaran-penawaran tertentu seperti konten, jasa, rekomendasi produk, komunikasi, 

dan interaksi e-commerce oleh penyedia layanan (misalnya, website e-commerce) 

terhadap konsumennya (konsumen dan pengunjungnya) berdasarkan pengetahuan 

tentang mereka, dengan tujuan-tujuan tertentu, seperti penjualan, atau menarik 

konsumen. Sehingga dapat kita simpulkan, personalization diartikan sebagai 

kemampuan penyedia jasa layanan atau provider untuk memberikan penawaran atau 

konten yang sesuai dengan preferensi penggunanya atau konsumennya. 

 Menurut Tan dan Chou (2008) perangkat mobile adalah perangkat yang sangat 

personal, maka penggunaannya akan relevan dengan konteks layanan. Personalized 

mobile service merupakan layanan yang diciptakan sesuai dengan karakteristik 
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individu masing-masing. Dengan menyediakan layanan dan informasi yang 

personalized dapat mengurangi irritation berupa pesan-pesan yang tidak relevan 

sehingga meningkatkan usefulness dari mobile application tersebut (Tan dan Chou, 

2008).  

 Dalam penelitian Kim et al. (2016), mereka juga menemukan bahwa dengan 

menekankan fitur yang lebih personalized, maka akan berdampak terhadap persepsi 

yang baik dari usefulness. 

 Dalam penelitian ini, definisi personalization adalah persepsi pengguna terkait  

kemampuan yang dimiliki sebuah mobile application untuk dapat menyediakan konten 

dan layanan yang telah diatur dan disesuaikan untuk setiap orang berdasarkan 

preferensi dan perilaku mereka (Adomavivius dan Tuzhilin, 2005) 

2.9 Mobile App Usefulness 

 Usefulness, didefinisikan sebagai tingkat kepercayaan seseorang bahwa 

menggunakan sistem tertentu akan meningkatkan performa pekerjaan mereka (Davis, 

1989). Menurut Davis (1989), hal ini didasari dari definisi kata usefull yang artinya 

dapat digunakan secara menguntungkan. Technology acceptance model telah 

digunakan oleh banyak orang untuk memprediksi perilaku seseorang dalam keinginan 

mereka untuk mengadopsi teknologi informasi (Davis et al., 1989).  

 Menurut Li & Huang (2009), perceived usefulness diartikan sebagai 

kepercayaan dimana pengguna suatu teknologi merasa memiliki manfaat untuk 

menggunakan suatu teknologi dalam menyelesaikan suatu perkerjaannya.   

  Sedangkan Kim et al. (2016), mendefinisikan usefulness sebagai unsur 

ekstrinsik yang dapat mempengaruhi post-adoption behavior pengguna, dimana 

pengguna dapat merasakan manfaat dari menggunakan suatu aplikasi untuk bertemu 

dengan tujuan mereka untuk meningkatkan performa pekerjaan atau menghemat 

pengeluaran. Sehingga menurut Kim et al. (2016), usefulness diartikan sebagai 

extrinsic benefit dalam menggunakan mobile application (Kim et al., 2016). 
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Dalam penelitian ini, Usefulness diartikan sebagai persepsi sejauh mana dengan 

menggunakan aplikasi tertentu dapat memberikan manfaat yang sesuai dengan tujuan 

pengguna yaitu meningkatkan performa pekerjaan atau menghemat pengeluaran (Kim 

et al., 2016).  

2.10 Mobile App Stickiness 

Kim et al., (2016) mendefinisikan Mobile app Stickiness sebagai tingkat 

dimana konsumen mau menggunakan suatu mobile application secara berkelanjutan. 

Berdasarkan data Nielse n (2011), 36% mobile application 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).  

Racherla et al. (2012) mendefinisikan mobile app stickiness sebagai saat 

dimana pengguna menghabiskan waktu mereka dalam berinteraksi dengan sebuah 

aplikasi dan seberapa sering penggunanya menggunakan aplikasi tersebut untuk 

melakukan pekerjaan tertentu. Sehingga dapat diartikan stickiness merupakan seberapa 

sering pengguna aplikasi kembali menggunakan aplikasi tersebut untuk digunakan 

lebih lanjut (Racherla et al., 2012) 

Bhattacherjee (2001) mendefinisikan continuance intention sebagai keinginan 

seseorang untuk terus menggunakan suatu sistem informasi. Menurut Bhattacherjee 

(2001), continuance intention adalah sebagai penghubung dari perilaku menerima 

(acceptance behavior) dan menggunakan secara berkelanjutan (continuance use). 

Sehingga dalam konteks penelitian ini, continuance intention memiliki arti yang sama 

dengan stickiness, yaitu tingkat dimana pengguna mau menggunakan suatu sistem 

informasi secara berkelanjutan. 
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Dalam penelitian ini, stickiness diartikan sebagai tingkat sejauh mana 

konsumen mau menggunakan suatu  mobile app secara berkelanjutan (Kim et al., 

2016). 

2.11 Mobile App Word of Mouth (WOM) 

 Komunikasi WOM sudah diketahui sebagai suatu kontributor penting terhadap 

kesuksesan sebuah mobile application (Kim et al., 2016). WOM dapat terjadi baik 

online maupun offline (Kim et al., 2016). Menurut Kim et al., (2016) perangkat mobile 

merupakan alat yang cocok untuk komunikasi WOM dikarenakan seseorang atau 

pengguna dapat bertukar informasi tanpa batasan waktu dan tempat.  

Menurut Racherla et al. (2012), offline WOM merupakan penggerak yang lebih 

besar untuk sebuah aplikasi dapat ditemukan oleh pengguna, hal ini dikarenakan 

banyak konsumen yang dengan mudah men-download aplikasi yang direkomendasikan 

teman atau rekan mereka ketika mereka bertemu langsung. Hal ini dikarenakan sebagai 

teman mereka dapat meyakinkan mengapa mereka menyukai dan menggunakan 

aplikasi tersebut. Terlebih saat seseorang mengetahui aplikasi apa yang teman mereka 

atau anggota keluarga gunakan akan memiliki pengaruh yang besar dalam memilih 

(Rachela et al., 2012). 

Menurut Huang et al. (2009), WOM adalah penyebaran informasi diantara 

orang-orang secara lisan mengenai suatu merek atau layanan secara non-komersial 

yang dapat memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan. Sedangkan 

dikarenakan perkembangan era teknologi, munculah WOM baru yang menggunakan 

berbagai tools seperti email, weblogs, bulletin boards, chat rooms, and instant 

messenger, pesan apapun dapat diduplikasi dan disebarkan dengan mudah sehingga 

munculah eWOM (Huang et al., 2009). 

Goyette et al. (2010) mendefinisikan WOM sebagai komunikasi verbal 

informal yang terjadi secara langsung baik melalui telepon, email, mailing list, atau 

metode komunikasi lainnya tentang suatu layanan atau barang yang rekomendasinya 

bisa bersumber secara personal ataupun tidak personal.  
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Dalam penelitian ini, WOM didefinisikan sebagai suatu komunikasi antar 

individu yang dilakukan secara informal dan bersifat non-komersial dan terjadi secara 

offline yaitu lisan, terkait suatu layanan atau produk (Kim et al., 2016 ; Litvin et al., 

2008 ; Huang et al., 2009).   

2.12 Hubungan Antar Variabel Penelitian 

2.12.1 Pengaruh Perceived Ubiquity Terhadap Mobile App Usefulness 

 Arparci (2016) menemukan bahwa perceived ubiquity sebagai penentu yang 

penting dari perceived usefulness dalam penelitiannya. Hasil dari penelitian Arparci 

(2016) menunjukan perceived ubiquity memiliki efek yang signifikan terhadap 

perceived usefulness, yang akhirnya akan memiliki pengaruh positif terhadap attitudes. 

Dari penelitian Arparci (2016), ubiquity merupakan fitur yang unik dan penting dalam 

perangkat mobile, yang memiliki hubungan langsung dengan perceived usefulness. 

Sheng et al. (2008) juga mengemukakan bahwa ubiquity memoderasi perceived 

usefulness dari layanan mobile. 

 Dalam penelitiannya, Tojib dan Tsarenko (2012) menemukan ubiquity sebagai 

atribut penting untuk  mendukung unsur ekstrinsik (extrinsic motivational use). Tojib 

dan Tsarenko (2012) juga menemukan bahwa ubiquity memiliki efek yang positif 

terhadap perceived usefulness,  

 Sedangkan dari penelitian Kim et al. (2016), disebutkan mobile marketers harus 

berfokus dalam mengembangkan fitur yang fleksibel terhadap waktu dan lokasi untuk 

meningkatkan persepsi dari usefulness. 

Secara nalar, dapat dimengerti bahwa dengan memberikan layanan aplikasi 

mobile yang dapat tersedia dimana saja dan kapan saja (ubiquity) maka pengguna akan 

merasa bahwa aplikasi tersebut dapat memberikan manfaat atau kegunaan (usefulness) 

dikarenakan suatu apikasi mobile dapat tersedia saat dibutuhkan oleh pengguna dimana 

saja dan kapan saja. 
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Sehingga berdasarkan uraian diatas, hipotesis yang diusulkan sebagai berikut: 

H1: Perceived ubiquity memiliki pengaruh positif  terhadap Mobile app usefulness 

2.12.2 Pengaruh Perceived Informativeness Terhadap Mobile App Usefulness  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan Methlie dan Pedersen (2005) 

menunjukan bahwa konten (informativeness) sebagai faktor utama yang meningkatkan 

usefulness. Dalam penelitiannya, Methlie dan Pedersen (2005) menemukan usefulness 

ditentukan dari content layanan yang diberikan.   

Menurut Yang et al. (2013), informasi yang disediakan dari mobile application 

dapat memenuhi kebutuhan konsumen dengan tujuan yang mereka cari, sehingga dapat 

meningkatkan kenyamanan dan menghemat pengeluaran yang berujung pada 

meningkatnya efisiensi saat mereka melakukan transaksi. Hal ini juga didukung oleh 

Kim et al. (2013), yaitu suatu mobile application akan menjadi fungsional (useful) saat 

aplikasi tersebut mampu memberikan informasi yang dibutuhkan penggunanya.. 

Konsumen yang menggunakan mobile application tertentu dapat dengan mudah 

mencapai tujuan mereka dan dapat memenuhi kebutuhannya, contohnya seperti mobile 

voucher untuk meningkatkan kenyamanan konsumen dan menghemat pengeluaran, 

yang diartikan sebagai menyampaikan pengalaman yang bermanfaat. Menurut Kim et 

al. (2013), mobile application yang informational atau dapat memberikan informasi 

dapat memberikan kegunaan kepada penggunanya. 

Kim et al. (2016) dalam penelitiannya menemukan bahwa terdapat pengaruh 

positif antara perceived informativess dengan mobile app usefulness, sehingga dengan 

kata lain, perceived informativess yang diterima seseorang akan membuatnya merasa 

suatu aplikasi akan menjadi berguna atau usefull. 

Secara nalar, dapat dimengerti bahwa dengan memberikan layanan aplikasi 

mobile yang dapat menyediakan informasi yang membantu konsumen memenuhi 

tujuan mereka (informativeness) maka pengguna akan merasa bahwa aplikasi tersebut 

memberikan manfaat atau kegunaan (usefulness) dikarenakan suatu aplikasi mobile 
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dapat membantu penggunanya untuk mencari dan mendapatkan informasi yang 

diperlukan atau dengan  kata lain memenuhi tujuan mereka. 

Sehingga berdasarkan uraian diatas, hipotesis yang diusulkan sebagai berikut  

H2: Perceived informativeness memiliki pengaruh positif  terhadap Mobile app 

usefulness 

2.12.3 Pengaruh Perceived Personalization Terhadap Mobile App Usefulness 

 Ketika seseorang menerima layanan mobile dengan personalized yang tepat, 

maka mereka akan termotivasi secara extrinsic untuk menggunakan jasa tersebut (Kim 

et al., 2016). Menurut Kim et al. (2016), penyedia layanan harus memanfaatkan 

kekuatan dari konten yang lebih customized. Penelitian Kim et al. (2016), menemukan 

bahwa dengan menekankan fitur personalized dapat menghasilkan persepsi yang bagus 

terhadap usefulness. Dalam penelitian Kim et al. (2016), ditemukan juga bahwa 

personalization merupakan penggerak kuat untuk perceived benefits, dimana mobile 

marketers harus dapat memanfaatkan kekuatan konten yang lebih customized atau 

lebih dapat disesuaikan sehingga pengguna akan mendapatkan persepsi mereka bahwa 

aplikasi mobile yang mereka gunakan memberikan manfaat atau usefull.  

Ho (2012) menemukan bahwa layanan yang personalized dapat memotivasi 

pengguna secara extrinsic, seperti layanan personalized yang memiliki location based 

yang akurat dapat mempengaruhi performa pekerjaan dan meningkatkan usefulness. 

Hal ini didukung oleh penelitiannya yang menunjukan jika orang mendapatkan layanan 

yang personalized secara lokasi akan lebih termotivasi secara extrinsic untuk 

menggunakan layanan tersebut (Ho, 2012).  

 Tan dan Chou (2008) juga menyebutkan bahwa untuk menciptakan kesan yang 

positif terhadap pengguna perangkat mobile, penyedia layanan harus berfokus dalam 

meningkatkan usefulness. Walau demikian, menurut Tan dan Chou (2008), penyedia 

layanan juga harus mendalami peluang untuk memberikan layanan yang lebih 

personalized. Terlebih karena dengan menyediakan layanan dan informasi yang 

personalized dapat mengurangi irritation konsumen dengan mengeliminasi pesan-
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pesan tidak bermakna,sehingga meningkatkan usefulness dari suatu mobile application 

(Tan dan Chou, 2008).  

Secara nalar, dapat dimengerti bahwa dengan memberikan layanan aplikasi 

mobile yang personalized (personalization) maka pengguna akan merasa bahwa 

aplikasi tersebut memberikan manfaat atau kegunaan (usefulness) dikarenakan dapat 

memberikan manfaat atau memenuhi tujuan yang dicari atau diperlukan seseorang 

berdasarkan preferensi tiap individu. 

Sehingga berdasarkan uraian diatas, hipotesis yang diusulkan sebagai berikut  

H3: Perceived personalization memiliki pengaruh positif  terhadap Mobile app 

usefulness 

2.12.4 Pengaruh Mobile App Usefulness Terhadap Mobile App Stickiness 

 Kim et al. (2016) menemukan dalam penelitiannya bahwa usefulness memiliki 

efek yang kuat terhadap stickiness sehingga penyedia layanan harus memberikan 

perhatian khusus dalam meningkatkan kenyamanan dan efisiensi untuk membangun 

hubungan jangka panjang dengan konsumen.   

 Dalam penelitian Bhattacherjee (2001), perceived usefulness adalah salah satu 

penentu untuk seseorang ingin menggunakan suatu sistem informasi secara 

berkelanjutan. Bhattacherjee (2001), menyebutkan bahwa perceived usefulness 

mempengaruhi persepsi seseorang untuk ingin terus menggunakan suatu sistem 

informasi. 

 Menurut Limayen dan Cheung (2008), stickiness merupakan pendahulu dari 

usefulness dimana perceived usefulness sebagai salah satu faktor penentu apakah 

seseorang akan menggunakan suatu teknologi untuk berkelanjutan. Hal ini didukung 

oleh Lee (2010), yang mengidentifikasikan usefulness sebagai sebuah penentu terhadap 

stickiness.  Dalam penelitiannya Limayen dan Cheung (2008) menemukan bahwa 

perceived usefulness memiliki dampak signifikan terhadap stickiness. 
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Secara nalar, dapat dimengerti bahwa jika suatu aplikasi mobile dapat 

memberikan persepsi kepada pengguna bahwa dengan menggunakan aplikasi tersebut 

maka pengguna akan mendapatkan manfaat atau kegunaan (usefulness), maka 

pengguna akan terus menggunakan aplikasi mobile tersebut (stickiness) dikarenakan 

pengguna merasa suatu aplikasi mobile dapat memberikan kegunaan. 

Sehingga berdasarkan uraian diatas, hipotesis yang diusulkan sebagai berikut  

H4: Mobile app usefulness memiliki pengaruh positif  terhadap Mobile application 

stickiness  

2.12.5 Pengaruh Mobile App Stickiness Terhadap Mobile App WOM 

 Menurut Kim et al. (2016) pengguna mobile application akan lebih mungkin 

untuk menyebarkan WOM positif jika mereka terus menggunakan (stickiness) terhadap 

suatu mobile application, baik dengan interaksi langsung (secara offline) maupun 

melalui media social mereka, seperti Facebook atau Twitter.  Dalam penelitiannya, 

Kim et al. (2016) menemukan stickiness memiliki dampak positif terhadap WOM 

sehingga stickiness dapat menjadi mediator potensial antara usefulness dengan WOM, 

karena stickiness menguatkan hubungan antara perceived benefits dengan WOM.  

 Menurut Rachela et al. (2012), stickiness terbentuk ketika terjadinya hubungan 

yang kuat diantara sesama pengguna aplikasi dan hubungan yang kuat tersebut 

meningkatkan intensi untuk menyebarkan WOM positif. Dalam penelitian Rachela et 

al. (2012) disebutkan bahwa tingkatan stickiness tertentu yang berasal dari pengguna 

akan memiliki dampak yang positif terhadap WOM. 

 Dalam penelitiannya, Kumar et al. (2014) membuktikan stickiness dapat 

menghasilkan loyalty dan WOM diantara konsumen online. Menurut Kumar et al. 

(2014), penyedia layanan harus dapat memberikan layanan yang sempurna untuk 

mendapatkan konsumen yang loyal dan mendapatkan WOM positif. Stickiness 

memediasi hubungan antara aesthetics dan website interactivity dan WOM (Kumar et 

al., 2014). 
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Secara nalar, dapat dimengerti bahwa jika pengguna terus menggunakan suatu 

aplikasi mobile (stickiness) maka pengguna akan memberikan rekomendasi terkait 

suatu aplikasi mobile (Word Of Mouth) kepada orang lain. 

Sehingga berdasarkan uraian diatas, hipotesis yang diusulkan sebagai berikut  

H5: Mobile application stickiness memiliki pengaruh positif  terhadap Mobile 

pplication Word of mouth  
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2.13 Model Penelitian 

Berdasarkan rumasan masalah dan pertanyaan-pertanyaan penelitian yang 

sudah dijelaskan sebelumnya, sehingga model penelitian ini dibentuk untuk menjawab  

hal-hal tersebut. Model penelitian ini diadopsi dari penelitian terdahulu oleh Kim et al., 

(2016) tentang "Factors affecting stickiness and word of mouth in mobile applications". 

Model ini menggambarkan hubungan yang dimiliki antara mobile app features dengan  

perceived benefits dan juga terhadap post-adoption behavior. Dalam model penelitian 

ini, mobile app features dibagi menjadi 3, yaitu perceived ubiquity, perceived 

informativeness, dan perceived personalization yang dihubungkan berdasarkan teori  

TAM kepada perceived benefits, yaitu mobile app usefulness. Setelah itu, model 

penelitian ini menghubungan perceived benefits terhadap post adoption behavior, yaitu 

mobile app stickiness dan hubungannya terhadap mobile app WOM. Berikut 

merupakan model penelitian ini: 

 

Sumber: Kim et al., (2016) 

Gambar 2.1 Model penelitian 
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2.12 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 Penelitian terdahulu 

No. Peneliti Publikasi Judul Temuan Inti 

1 Arpaci, I. (2016) 
Computers in 

Human Behavior 

Understanding and 

predicting students' 

intention to use mobile 

cloud storage services. 

1. Definisi 

variabel perceived 

ubiquity  

2. Pengaruh antara 

perceived ubiquity 

dengan perceived 

usefulness 

2 

Sheng, H., Nah, F. 

F. H., & Siau, K. 

(2008) 

Journal of the 

Association for 

Information 

Systems 

An experimental study on 

ubiquitous commerce 

adoption: Impact of 

personalization and 

privacy concerns 

1. Pengaruh antara 

perceived ubiquity 

dengan perceived 

usefulness 

3 

Tojib, D., & 

Tsarenko, Y. 

(2012) 

Journal of Business 

Research 

Post-adoption modeling 

of advanced mobile 

service use 

1. Pengaruh antara 

perceived ubiquity 

dengan perceived 

usefulness 

4 

Methlie, L. B., & 

Pedersen, P. E. 

(2005) 

Hong Kong 

Mobility 

Roundtable 

Network effects and 

intrinsic attributes of 

mobile services: 

Mapping perceived 

service values on 

business model choices 

1. Pengaruh antara 

perceived 

informativeness 

dengan perceived 

usefulness 

5 
Yang, B., Kim, Y., 

& Yoo, C. (2013) 

Journal of Business 

Research 

The integrated mobile 

advertising model: The 

effects of technology-and 

emotion-based 

evaluations 

1. Pengaruh antara 

perceived 

informativeness 

dengan perceived 

usefulness 
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6 

Nysveen, H., 

Pedersen, P. E., & 

Thorbjørnsen, H. 

(2005) 

Journal of the 

academy of 

marketing science 

Intentions to use mobile 

services: Antecedents 

and cross-service 

comparisons 

1. Pengaruh antara 

perceived 

informativeness 

dengan perceived 

usefulness 

7 
Kim, E., Lin, J. S., 

& Sung, Y. (2013) 

Journal of 

Interactive 

Advertising 

To app or not to app: 

Engaging consumers via 

branded mobile apps 

1. Pengaruh antara 

perceived 

informativeness 

dengan perceived 

usefulness 

8 Ho, S. Y. (2012) 
Decision Support 

Systems 

The effects of location 

personalization on 

individuals' intention to 

use mobile services 

1. Pengaruh antara 

perceived 

personalization 

dengan perceived 

usefulness 

9 
Tan, F. B., & Chou, 

J. P. (2008) 

International 

Journal of Human–

Computer 

Interaction 

The relationship between 

mobile service quality, 

perceived technology 

compatibility, and users' 

perceived playfulness in 

the context of mobile 

information and 

entertainment services 

1. Definisi 

variabel perceived 

personalization 

2. Pengaruh antara 

perceived 

personalization 

dengan perceived 

usefulness 

10 

Kim, S., Kim, S., 

Baek, T. H., Baek, 

T. H., Kim, Y. K., 

Kim, Y. K., ... & 

Yoo, K. (2016) 

Journal of Research 

in Interactive 

Marketing 

Factors affecting 

stickiness and word of 

mouth in mobile 

applications 

1. Definisi 

variabel perceived 

ubiquity  

2. Definisi 

variabel perceived 

informativeness 
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3. Pengaruh antara 

perceived 

personalization 

dengan perceived 

usefulness  

4. Definisi 

variabel perceived 

usefulness 

5. Pengaruh antara 

perceived 

usefulness dengan 

mobile app 

stickiness 

6. Definisi 

variabel mobile 

app stickiness 

7. Pengaruh antara 

stickiness dengan 

mobile app WOM 

8. Definisi 

variabel mobile 

app WOM 

11 Lee, M. C. (2010) 
Computers & 

Education 

Explaining and 

predicting users’ 

continuance intention 

toward e-learning: An 

extension of the 

expectation–confirmation 

model 

1. Pengaruh antara 

perceived 

usefulness dengan 

continuance 

intention 
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12 

Limayem, M., & 

Cheung, C. M. 

(2008) 

Information & 

management 

Understanding 

information systems 

continuance: The case of 

Internet-based learning 

technologies 

1. Pengaruh antara 

perceived 

usefulness dengan 

continuance 

intention 

13 

Racherla, P., 

Furner, C., & Babb, 

J. (2012) 

SSRN Electronic 

Journal 

Conceptualizing the 

implications of mobile 

app usage and stickiness: 

A research agenda 

1. Definisi 

variabel mobile 

app stickiness 

2. Pengaruh antara 

stickiness dengan 

mobile app WOM 

3. Definisi 

variabel mobile 

app WOM 

14 

Kumar Roy, S., M. 

Lassar, W., & T. 

Butaney, G. (2014) 

European Journal 

of Marketing 

The mediating impact of 

stickiness and loyalty on 

word-of-mouth 

promotion of retail 

websites: A consumer 

perspective 

1. Pengaruh antara 

stickiness dengan 

WOM 

15 
Li, Y. H., & Huang, 

J. W. (2009) 

World Academy of 

Science, 

Engineering and 

Technology, 

Applying theory of 

perceived risk and 

technology acceptance 

model in the online 

shopping channel 

1. Definisi 

variabel perceived 

usefulness 

16 

Huang, C. C., Lin, 

T. C., & Lin, K. J. 

(2009).  

Factors affecting 

pass-along email 

intentions (PAEIs) 

Integrating the social 

capital and social 

cognition theories. 

Electronic Commerce 

Research and 

Applications 

1. Definisi 

variabel WOM 
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17 

Goyette, I., Ricard, 

L., Bergeron, J., & 

Marticotte, F. 

(2010) 

e‐WOM Scale: 

word‐of‐mouth 

measurement scale 

for e-services 

context 

Canadian Journal of 

Administrative 

Sciences/Revue 

Canadienne des Sciences 

de l'Administration 

1. Definisi 

variabel WOM 

18 

Litvin, S. W., 

Goldsmith, R. E., & 

Pan, B. (2008)  

Electronic word-of-

mouth in hospitality 

and tourism 

management 

Tourism management 
1. Definisi 

variabel WOM 

19 
Bhattacherjee, A. 

(2001).  

Understanding 

information systems 

continuance: an 

expectation-

confirmation model 

MIS quarterly 

1. Definisi 

variabel Perceived 

usefulness 

2. Pengaruh antara 

Perceived 

usefulness dengan  

continuance 

intention 
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