
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

Dalam bab ini akan dijabarkan mengenai latar belakang, pokok 

permasalahan, tujuan penelitian, pembatasan masalah serta sistematika penulisan. 

1.1 Latar Belakang 

Pada era digital sekarang ini, industri musik tidak hanya berkembang melalui 

perangkat radio, kepingan CD, ataupun televisi. Tetapi, penikmat musik dapat 

mendengarkan lagu pilihan mereka dengan mudah melalui aplikasi pada 

handphone. Aplikasi yang dimaksud adalah aplikasi streaming musik online. 

Dengan adanya aplikasi streaming musik online ini, pengguna akan merasakan 

kemudahan dalam mengakses lagu dibandingkan dengan media pemutar musik lain 

seperti youtube, radio online, maupun aplikasi musik bawaan dari handphone itu 

sendiri. Onny Roberts selaku Heads of Operations & Marketing Guvera Indonesia 

berpendapat bahwa dari hasil riset Music and Copyright, pasar streaming musik 

mengalami peningkatan pengguna tiap tahunnya sejak adanya inovasi streaming 

musik online. Bahkan di tahun 2014 sebanyak 83,8 persen pemasukan industri 

musik di Swedia berasal dari digital dan lebih dari 90 persen pemasukan tersebut 

berasal dari streaming (Spotify shareholder, 2018). Adanya streaming musikpun 

diklaim dapat melawan pembajakan terhadap lagu. Hal ini merupakan salah satu 

upaya memperlihatkan eksistensi karya sebuah lagu agar lebih diapresiasi dan 

dihargai oleh masyarakat luas.  

Platform streaming music online yang sedang mengalami peningkatan 

pengguna tiap tahunnya adalah Spotify. Aplikasi Spotify menyediakan akses 

hiburan musik secara online maupun offline dan sudah memiliki hak cipta digital 
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atas musik yang telah diunggah sehingga lagu-lagu yang mereka tawarkan telah 

resmi dan dapat diakses secara worldwide. Spotify telah mengalami peningkatan 

users di tiap tahunnya. Di tahun 2018 sendiri ia telah memiliki lebih dari 350 juta 

Monthly Active Users yang pertumbuhannya meningkat sebanyak 38 persen dari 

tahun sebelumnya serta sebagian besar penggunanya berada di wilayah Eropa dan 

Amerika (Spotify Shareholders letter, 2018). Spotify menawarkan dua model 

layanan yaitu layanan gratis (freemium) dan berbayar (premium). Perbedaan dari 

kedua model berlangganan tersebut adalah layanan berbayar bebas dari iklan, dapat 

mengakses berbagai macam lagu secara offline dan tidak ada batas maksimum 

untuk men-skip suatu lagu yang ada pada playlist, sedangkan layanan freemium 

Spotify tidak dapat menikmati fitur tersebut. Pendapatan yang diraih oleh Spotify 

adalah dari pengguna layanan berlangganan berbayar dan layanan iklan pada 

aplikasi Spotify.   

Menurut Revie Setiadjie (dikutip dalam IFPI 2017) meskipun layanan 

streaming telah mengalami pertumbuhan yang baik, pendapatan dari layanan 

streaming belum dapat melampaui jenis layanan musik online yakni pay for 

download. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak pelanggan memilih layanan 

musik online dengan mengakses secara gratis dibandingkan mengakses lagu dengan 

berlangganan berbayar atau masih banyak penikmat musik memilih dengan cara 

mengunduh lagu dibandingkan dengan akses aplikasi streaming. Perilaku pengguna 

Spotify dalam memilih sebagai pengguna premium atau freemium menjadi 

perhatian dalam penelitian ini. Keputusan seseorang untuk berlangganan secara 

berbayar (premium) atau tidak berbayar (freemium) pada aplikasi Spotify dapat 

dilihat dari berbagai macam faktor dalam penerimaan suatu teknologi. Faktor-
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faktor penerimaan suatu teknologi dapat dilihat pada model Unified Theory of 

Acceptance and Use Technology (UTAUT). 

Venkatesh (2012) menjelaskan bahwa dalam penerimaan suatu teknologi 

terdapat tujuh konstruk yaitu performance expectancy, perfromance expectancy, 

social influence, facilitating condition, price value, hedonic motivation dan habit. 

Model penerimaan teknologi tersebut dikenal dengan Unified Theory of Acceptance 

and Use Technology 2 (Venkatesh et al, 2012). Model UTAUT2 ini dapat 

membantu dalm memahami bagaimana pengguna bereaksi terhadap pengenalan 

teknologi baru (Wang, 2005). Dengan memiliki karakteristik dan fitur sistematis 

yang berisfat individual, kualitas layanan dapat berkembang dan memprediksi 

adopsi penggunaan teknologi internet. Penelitian dengan model UTAUT ini telah 

dilakukan oleh beberapa negara dan mencakup beberapa objek penelitian yang 

berbeda-beda.   

Penelitian di Indonesia tentang aplikasi streaming musik online dengan 

menggunakan model UTAUT telah dilakukan oleh Revie Setiadjie (2017) yang 

membahas tentang konstruk manakah yang memengaruhi seseorang dapat 

berlangganan pada aplikasi streaming musik online di Indonesia. Berlangganan 

yang dimaksudpun telah mencakup berlangganan freemium (secara gratis, tidak 

berbayar) dan berlangganan premium (berbayar). Penelitian tersebut menjelaskan 

bahwa terdapat tiga faktor yang memengaruhi minat seseorang dalam berlangganan 

secara signifikan pada layanan musik online, antara lain Performance Expectancy, 

Habit, dan Music Piracy Judgment. Namun ketiga faktor tersebut, belum terbukti 

memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap use behavior tanpa variabel 

perantara (behavioral intention). Dengan demikian, penelitian ini akan 
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menggunakan faktor Performance Expectancy, Habit, Music Piracy Judgment serta 

Price Value sebagai variable eksogen dan Use Behavior sebagai variable 

endogennya. untuk mengetahui apakah ada pengaruh langsung yang signifikan 

antara faktor-faktor tersebut terhadap use behavior dalam menggunakan Spotify 

sebagai dasar model penelitian. 

1.2 Rumusan Masalah 

Penelitian yang dilakukan oleh Revie Setiadjie (2017) menjelaskan bahwa 

terdapat terdapat tiga faktor yang memengaruhi minat seseorang dalam 

berlangganan secara signifikan pada layanan musik online, antara lain Perfromance 

Expectancy, Habit, dan Music Piracy Judgment. Namun karena penelitian tersebut 

menggunakan model intervening atau terdapat variabel penengahnya yakni 

Behavioral Intention, maka variabel-variabel tersebut belum terbukti apakah 

memiliki hubungan langsung dan signifikan pada Use Behavior.  

Oleh karena itu dalam penelitian ini ingin diketahui apakah variabel 

Performance Expectancy, Habit, Music Piracy Judgment serta Price Value 

memiliki pengaruh langsung yang signifkan pada Use Behavior. 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini, yaitu mengetahui 

apakah konstruk Performance expectancy, Habit, Price Value dan Music Piracy 

Judgment memiliki pengaruh yang signifikan terhadap use behavior untuk 

menikmati layanan aplikasi streaming musik Spotify pada kategori berlangganan 

premium dan freemium.  
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1.4 Batasan Masalah 

Batasan masalah pada penelitian ini agar lingkup bahasannya agar lebih 

terfokus adalah: 

1. Responden penelitian merupakan pengguna aplikasi Spotify berbayar 

maupun tidak berbayar. 

2. Teknik pengambilan data dilakukan dengan purposive sampling.  

3. Pengumpulan data dilakukan Februari sampai April 2020. 

4. Variabel laten Use Behavior dapat memiliki lebih dari satu indikator, namun 

pada penelitian sebelumnya hanya menyertakan satu indikator pada variabel 

tersebut, maka variabel laten Use Behavior penelitian ini juga hanya 

terdapat satu indikator. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

 Laporan penelitian ditulis secara sistematis dan terdiri dari 5 bab yaitu  

pendahuluan, landasan teori, metedologi penelitian, pengumpulan dan pengolahan 

data, analisis dan pembahasan, serta kesimpulan dan saran. 

BAB 1 PENDAHULUAN 

Dalam bab ini dijelaskan latar belakang penelitian secara umum, rumusan 

permasalahan, tujuan penelitian, batas permasalahan, dan terakhir sistematika 

penulisan. 

BAB 2 LANDASAN TEORI 

 Bab ini berisikan landasan teori, yaitu teori-teori yang digunakan pada 

penelitian-penelitian sebelumnya dan digunakan sebagai acuan dalam penelitian 
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ini. Teori yang akan dibahas adalah SEM-PLS, Unified Theory of Acceptance and 

User Technology 2 (UTAUT2).  

 

BAB 3 METODE PENELITIAN 

 Bab ini akan menjelaskan tentang metode penelitian yang akan digunakan, 

terdiri dari objek penelitian, metode pengumpulan dan pengolahan data, pemecahan 

masalah, serta alur penelitian. 

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Bab ini menjelaskan tentang Spotify secara umum, penyusunan kuesioner, 

hasil pengumpulan data, uji model pengukuran dan uji model struktural. Serta 

menjabarkan hasil dan pembahasan penelitian. 

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN. 

Dalam bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari penelitian serta saran 

untuk penelitian selanjutnya.  


