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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1.  Latar Belakang 

Revolusi digital yang saat ini terjadi memberikan dampak terhadap 

perusahaan secara global ke arah skala yang tidak pernah terjadi sebelumnya. 

Perusahaan melakukan perubahan akibat revolusi digital untuk menata kembali 

bisnisnya dengan cara dan fundamental baru yang meliputi perubahan bisnis 

model, produk dan layanan, segmentasi konsumen, distribusi penjualan, dan 

bisnis proses dan lingkungan kerja. Perusahaan seperti Apple, Google, dan 

Microsoft merupakan perusahaan yang memanfaatkan perkembangan teknologi 

digital dan IoT (Internet of Things) secara optimal dan selalu menjadi pioneer  

sehingga menjadikan ketiga perusahaan tersebut menjadi ―The World’s Most 

Valuable Brands‖ dengan brand value lebih dari USD 75 Milyar (Forbes, 2017). 

Disisi lain perkembangan teknologi ini juga mengakibatkan performance sebuah 

perusahaan menurun secara cepat nilainya di pasar bahkan mengelami 

kebangkrutan, sebagaimana terjadi dengan Yahoo yang sebelumnya merupakan 

penguasa internet pada dengan market value sebesar USD 125 Milyar, namun 

pada akhirnya harus diakuisisi oleh Verizon senilai USD 4.8 Milyar (Solomon, 

2016). 

Fenomena dari perkembangan teknologi ini pada akhirnya menuntut setiap 

perusahaan untuk senantiasa berubah dan mengembangkan inovasi demi 

meningkatkan pertumbuhan perusahaan dan mempertahankan kelangsungan dari 
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perusahaan tersebut. Dalam rangka meningkatkan dan mempertahankan bisnisnya 

maka perusahaan mendorong organisasinya untuk terus menawarkan produk yang 

memberikan nilai (value) sesuai kebutuhan pelanggan melalui inovasi teknologi. 

Pemanfaatan teknologi oleh berbagai perusahaan daam rangka mengembangkan 

bisnis dan mempertahankannya dapat dilihat dari nilai investasi yang dikeluarkan 

sejak tahun 1980 sekitar 50% dari budget perusahaan diberikan hanya untuk 

teknologi informasi (Westland & Clark, 1999). Hal ini sejalan dengan hasil 

penelitian bahwa untuk mencapai keunggulan dan menciptakan nilai superior bagi 

pelanggan, maka perusahaan dapat memaksimalkan kemampuan perusahaan dalan 

memberikan inovasi teknologi baik berupa inovasi pelayanan maupun produk 

(Moller, Rajala, & Mika, 2008). Penelitian lain yang dilakukan oleh (Holtzman, 

2008) mengemukakan bahwa setiap perusahaan mesti memiliki bagian organisasi 

yang melakukan inovasi secara terus menerus sebagai sebuah kesempatan 

perusahaan mencapai kesuksesan di masa depan, karena inovasi terkait riset dan 

pengembangan produk atau layanan perusahaan merupakan langkah strategis 

perusahaan untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan, memperoleh 

margin keuntungan diatas rata-rata, dan memisahkan diri dari kompetisi dengan 

pesaing. 

Inovasi teknologi memberikan pengaruh terhadap perilaku konsumen, 

bahkan (Zuckerman, 2013) pada artikel yang diterbitkan oleh Inc. menjelaskan 

bahwa inovasi adalah mengenai perilaku dan bukan produk. Pernyataan yang 

sama dikemukakan oleh (Koulopoulos & Champy, 2012) bahwa inovasi itu bukan 

meerupakan sebuah produk baru, namun mengenai perubahan perilaku. Inovasi 

teknologi self-services merupakan salah satu inovasi yang membawa perubahan 
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model bisnis dari model face to face antara konsumen dengan penjual menjadi 

self-services dengan menggunakan teknologi internet, telepon, atau automatic 

teller machine. Inovasi teknologi self-services ini memberikan daya tarik tertentu, 

mempermudah organisasi pelayanan untuk memberikan standar pelayanan, 

mengurangi biaya pekerja, memberikan opsi luas untuk pengembangan pelayanan 

selanjutnya, dan meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan terhadap 

pelanggan (Curran & Meuter, 2005). Terdapat beberapa inovasi teknologi yang 

tidak hanya merupakan suatu produk tapi mengubah kebiasaan dan perilaku dari 

konsumen. Ketika Apple memperkenalkan iTunes maka bukan saja kecepatan, 

harga murah, dan format musik digital – namun lebih dari itu bahwa iTunes dapat 

mengubah hubungan antara musik dengan orang-orang. eBay tidak hanya 

membuat platform untuk lelang, namun mengubah cara orang berbelanja dan 

bagaimana komunitas memegang pean penting untuk mempengaruhi orang lain. 

General Motor juga melakukan inovasi yang kemudian mengubah perilaku orang 

ketika menawarkan layanan ―OnStar‖ yang dapat mengubah hubungan antara 

pabrik mobil dengan pembeli, dan secara fundamental mengubah alasan kenapa 

konsumen membeli mobil. Google tidak hanya sebagai mesin pencari internet, 

namun google mengubah cara pengguna berinteraksi dengan internet dan 

bagaimana perilaku kita dapat dilacak dan dianalisa, sehingga memungkinkan 

pengiklan dapat menemukan dan membayar pembeli dengan cara yang tidak 

pernah terbayangkan sebelumnya. Oleh karena itu perusahaan perlu melakukan 

pengamatan mengenai perilaku pasar dan kemudian mengidentifikasi inovasi apa 

yang bisa menambah nilai produk atau layanan yang diberikan dengan cara yang 

tidak terduga. 
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Inovasi sebuah produk atau layanan yang dilakukan oleh perusahaan pada 

implementasinya bisa diterima atau ditolak oleh konsumen. Beberapa penelitian 

melakukan kajian terhadap fenomena ini berdasarkan beberapa teori behavior 

antara lain Diffusion of Innovation (DOI), Behavioral Reason Theory (BRT), 

Technology Acceptance Model (TAM), dan Theory of Reasoned Action (TRA). 

Dari penelitian yang dilakukan oleh Claudy, Garcia, dan Driscoll (2013) 

menjelaskan bahwa alasan untuk menerima sebuah inovasi ataupun menolak 

inovasi berbeda secara kualitatif dan hal tersebut mempengaruhi keputusan 

konsumen terhadap sebuah inovasi yang diberikan. Penelitian lain yang dilakukan 

oleh Westaby (2005) mengemukakan bahwa alasan dari perilaku untuk menolak 

atau menerima suatu inovasi berbeda berdasarkan motif secara umum dan secara 

independen dapat mempengaruhi niat dan perilaku konsumen, motif dan alasan 

juga mempengaruhi niat seseorang dan niat seseorang akan mempengaruhi 

perilaku dari orang tersebut. Selain penelitian diatas terdapat pula beberapa 

penelitian terpisah yang hanya yang melakukan evaluasi mengenai kenapa 

konsumen menerima sebuah inovasi produk atau layanan dan kenapa menolak 

inovasi tersebut.  Penelitian yang dilakukan oleh Dunphy dan Herbig (1995) 

menjelaskan bahwa perusahaan mesti memiliki kemampuan mengenai kelebihan 

dari produk atau layanan yang ditawarkan dari sudut pandang konsumen, 

kesesuaian dengan kebutuhan konsumen, tingkat kerumitan dari suatu produk 

menurut kacamata konsumen, dan tingkat pengamatan dan resiko yang akan 

terjadi dari sudut pandang konsumen. Penelitian terpisah lain yang melakukan 

penelitian hambatan penerimaan terhadap suatu inovasi oleh konsumen Antioco 

dan Kleijnen (2010) menjelaskan bahwa pada kasus kekurangan konten ataupun 
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konten yang lengkap dari sebuah inovasi maka nilai, resiko keuangan, performa, 

dan image dari inovasi yang ditawarkan menjadi hambatan terhadap adoption 

intention. Hambatan ini lebih besar pengaruhnya terhadap inovasi yang 

kekurangan konten daripada inovasi yang kontennya lengkap. 

Salah satu bentuk inovasi yang saat ini dilakukan oleh Perusahaan Listrik 

Negara adalah program listrik prabayar sejak tahun 2008, berupa inovasi 

teknologi berupa token listrik untuk menggantikan meteran listrik yang secara 

konvensional sudah dilakukan oleh perusahaan listrik negara sejak mulai 

melakukan pelayanan terhadap konsumen. Penerapan inovasi ini memberikan 

manfaat bagi PLN dalam rangka meningkatkan pelayanan pelanggan yang lebih 

transparan dan terpadu, meningkatkan cashflow demi tercapainya target finansial 

yang lebih baik, mengumpulkan piutang pelanggan yang tidak tertagih, menekan 

biaya administrasi dalam rangka pencetakan rekening/tagihan, menghindari salah 

pencatatan meter, perbaikan sisi permintaan, mengurangi konsumsi listrik, dan 

mencegah terjadinya pencurian listrik. 

Dari sisi konsumen maka keuntungan yang dapat diperoleh adalah 

konsumen dapat melakukan kontrol terhadap pemakaian listrik setiap bulannya 

dan pembelian token listrik dapat dilakukan dibeberapa outlet yang tersebar di 

setiap daerah. Penelitian ini juga melakukan penelitian pendahuluan terhadap 

sepuluh responden mengenai kepuasan konsumen terhadap penggunaan listrik 

prabayar dengan menggunakan delapan item pertanyaan dengan skala likert 1 

sampai dengan 5. Dari penelitian pendahuluan diperoleh gambaran sebagaimana 

tabel berikut: 
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Tabel 1.1 

Hasil Penelitian Pendahuluan Kepuasan Konsumen Terhadap Penggunaa 

Listrik Prabayar 

Kategori Prosentase 

Puas 60% 

Netral 30% 

Tidak Puas 10% 

 

Berdasarkan pada hasil penelitian tersebut maka secara umum konsumen 

puas dengan inovasi listrik prabayar sebesar 60%, namun masih terdapat 

konsumen yang tidak puas dan netral sebesar 40%. Dengan hasil penelitian ini 

akan dilakukan identifikasi lebih detil khususnya untuk konsumen yang tidak puas 

dan netral terhadap inovasi listrik prabayar untuk mengetahui faktor apa yang 

dapat menyebabkan ketidakpuasan dan selanjutnya dilakukan langkah-langkah 

untuk dapat meningkatkan kepuasan dari konsumen tersebut. 

Penelitian pendahuluan yang dilakukan ini sejalan dengan penelitian lain 

yang pernah dilakukan, sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Hidayati 

(2011) menjelaskan bahwa persepsi konsumen yang paling kuat terhadap listrik 

prabayar adalah pemenuhan kebutuhan konsumen untuk mengontrol pemakaian 

listrik sehingga konsumen berhemat,  menjadi solusi masalah bagi konsumen 

karena dapat membayar biaya pemakaian listrik sesuai dengan kebutuhan dan 

kemampuan masing-masing,  harga perpindahan pemakaian produk dari 

pascabayar ke prabayar dianggap terjangkau karena tidak diperlukan biaya 

administrasi dan pemasangan alat pencatat meter prabayar, kemudahan 

memperoleh voucher listrik prabayar karena dapat dibeli di 30.000 jaringan ATM 

milik perbankan disamping loket-loket PLN yang tersebar di seluruh Indonesia, 
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dan Kualitas meter prabayar baik karena jumlah voucher yang dimasukkan sama 

dengan yang tertera di pencatat meter prabayar. Penelitian lain mengenai persepsi 

konsumen terhadap listrik prabayar yang dilakukan oleh Anove (2013) 

menjelaskan bahwa persepsi utama konsumen yang dianggap penting terhadap 

listrik pra bayar yakni kemudahan membeli voucher, keramahan dan kesopanan 

petugas penerima pengaduan dan memberikan pelayanan dan sikap petugas 

terhadap penerima keluhan. 

Berdasarkan beberapa penelitian yang dijelaskan diatas maka pada 

penelitian ini akan dilakukan evaluasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi 

konsumen dalam menerima atau menolak inovasi listrik prabayar yang dilakukan 

oleh perusahaan listrik negara tersebut berdasarkan beberapa teori yang 

dikemukakan pada penelitian sebelumnya 

 

1.2.  Perumusan Masalah  

Dari beberapa penelitian sebelumnya maka dapat dijelaskan bahwa inovasi 

yang dilakukan oleh sebuah perusahaan bisa diterima ataupun ditolak oleh 

konsumen. Penelitian yang dilakukan oleh Claudy, Garcia, dan Driscoll (2013) 

menjelaskan bahwa alasan untuk menerima sebuah inovasi ataupun menolak 

inovasi berbeda secara kualitatif dan hal tersebut mempengaruhi keputusan 

konsumen terhadap sebuah inovasi yang diberikan. Selanjutnya apabila inovasi 

mengenai penggunaan token listrik yang dilakukan oleh Perusahaan Listrik 

Negara maka berdasarkan data yang ada sebanyak 35% pelanggan yang 

menggunakan listrik prabayar dan sisanya lebih memilih untuk menggunakan 

listrik konvensional (meteran). Pemilihan penggunaan listrik prabayar terdiri dari 
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dua kelompok yakni kelompok yang tidak punya pilihan dan harus menggunakan 

listrik prabayar, misalkan pemasangan bari dan kenaikan daya. Kelompok lain 

adalah pelanggan listrik yang melakukan perubahan dari penggunaan meteran 

listrik meteran menjadi listrik prabayar. 

Berdasarkan permasalahan sebagaimana diuraikan di atas, dan 

memperhatikan keterbatasan penelitian, waktu, biaya, dan kedalaman 

pengetahuan peneliti, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan 

sebagai berikut:  

1. Apakah sikap positif / negatif konsumen terhadap inovasi listrik prabayar 

berpengaruh positif /negatif terhadap keinginan menggunakan listrik 

prabayar? 

2. Apakah pemahaman konsumen dalam menerima inovasi listrik prabayar 

akan mempengaruhi secara positif  sikap mereka terhadap penerimaan 

inovasi ini ? 

3. Apakah pemahaman konsumen dalam menolak inovasi listrik prabayar 

mempengaruhi secara negatif  sikap mereka terhadap penerimaan inovasi 

ini ? 

4. Apakah pemahaman konsumen dalam menerima inovasi listrik prabayar 

akan mempengaruhi secara positif  keinginan mereka terhadap penerimaan 

inovasi ini ? 

5. Apakah pemahaman konsumen dalam menolak inovasi listrik prabayar 

mempengaruhi secara negatif  keinginan mereka terhadap penerimaan 

inovasi ini? 



 
 

9 
 

6. Apakah milai-nilai konsumen mempengaruhi  pemahaman dalam 

menerima inovasi listrik prabayar ? 

7. Apakah nilai-nilai konsumen mempengaruhi pemahaman dalam menolak 

inovasi listrik prabayar ? 

8. Apakah nilai-nilai konsumen mempengaruhi sikap terhadap inovasi listrik 

prabayar ? 

 

1.3.  Tujuan Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai 

hubungan antara values (nilai-nilai), reason for adoption (alasan penerimaan 

inovasi), reason against adoption (alasan penolakan inovasi), attitudes towards 

adoption (sikap terhadap penerimaan inovasi), dan adoption intention (keinginan 

penerimaan inovasi). sebagai berikut:  

1. Mengetahui bagaimana perilaku positif konsumen terhadap inovasi listrik 

prabayar dapat mempengaruhi keinginan menggunakan listrik prabayar 

2. Mengetahui bagaimana pemahaman konsumen dalam menerima inovasi 

listrik prabayar dapat mempengaruhi secara positif  sikap mereka terhadap 

penerimaan inovasi ini. 

3. Mengetahui bagaimana pemahaman konsumen dalam menolak inovasi 

listrik prabayar dapat mempengaruhi secara negatif  sikap mereka terhadap 

penerimaan inovasi ini. 

4. Mengetahui bagaimana pemahaman konsumen dalam menerima inovasi 

listrik prabayar dapat mempengaruhi secara positif keinginan mereka 

terhadap penerimaan inovasi ini. 
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5. Mengetahui bagaimana pemahaman konsumen dalam menolak inovasi 

listrik prabayar dapat mempengaruhi secara negatif keinginan mereka 

terhadap penerimaan inovasi ini 

6. Mengetahui bagaimana nilai-nilai konsumen dapat mempengaruhi  

pemahaman dalam menerima inovasi listrik prabayar. 

7. Mengetahui bagaimana nilai-nilai konsumen dapat mempengaruhi 

pemahaman dalam menolak inovasi listrik prabayar. 

8. Mengetahui bagaimana nilai-nilai konsumen dapat mempengaruhi sikap 

terhadap inovasi listrik prabayar. 

 

1.4.  Pembatasan Masalah 

Agar penelitian ini dapat memberikan hasil yang maksimal serta 

mengurangi bias karena luasnya objyek penelitian, maka perlu dilakukan 

pembatasan masalah. Penelitian ini hanya membahas variabel – variabel yang 

digunakan  seperti Values, Reason for Adoption, Reason Gainst Adoption, Attitude 

Toward Adoption dan Adoption Intention yang berhubgungan dengan inovasi 

Token Listrik Prabayar. 

 

1.5.  Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan sumbangan secara 

akademis dan empiris kepada perusahaan dan pihak yang memerlukan, karena 

penelitian ini dapat mengemukakan perilaku dari konsumen terhadap penerimaan 

atau penolakan sebuah inovasi produk atau layanan yang dilakukan oleh 

perusahaan secara simultan.  
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Adapun kontribusi akademis dari penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan kontribusi akademis terkait dengan pengembangan teori-teori yang 

mengenai perilaku konsumen dalam menerima atau menolak sebuah inovasi dari 

sudut pandang teori Behavior Reasoning Theory (BRT), Diffusion of Innovation 

(DOI), Technology Acceptance Model (TAM). 

Kontribusi empiris dari penelitian ini dapat memberikan masukan kepada 

para praktisi marketing atau produk development bahwa untuk melakukan inovasi 

produk atau layanan maka perlu dipertimbangkan berbagai faktor behavior dari 

konsumen yang dapat  mempengaruhi konsumen dalam menerima atau menolak 

inovasi yang dibuat oleh perusahaan sehingga inovasi tersebut dapat diterima dan 

memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan dan perkembangan 

perusahaan ke depan. 

 

1.6.  Sistematika Penulisan 

Untuk menyajikan gambaran singkat mengenai penelitian ini, sistematika 

penulisan yang digunakan sehingga para pembaca akan memperoleh gambaran 

yang jelas tentang isi dari penulisan ini adalah sebagai berikut : 

BAB I: PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, pembatasan masalah dan sistematika penulisan. 

BAB II: LANDASAN TEORI 

Bab ini menguraikan teori pendukung yang mempunyai berkaitan dengan 

obyek penelitian.Teori-teori yang dibahas dalam penelitian ini adalah consumer 

behaviour, Values, Diffusion of Innovation, Innovation Adoption, Innovation 
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Resistance, Technology Aceptance Model (TAM), Theory of Reason Action, 

Behavioral Reasoning Theory. Selain itu, dalam bab ini juga membahas penelitian 

terdahulu, kerangka berpikir dan hipotesis penelitian. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan metode penelitian yang mencakup penentuan lokasi 

penelitian, penentuan subyek dan obyek penelitian, definisi konseptual dan 

operasional, model penelitian, penentuan data dan sumber data, metode 

pengumpulan data, metode penarikan sampel, teknik analisa data, serta hasil uji 

studi pendahuluan. 

BAB IV: ANALISIS DAN PEMBAHASAN PENELITIAN 

Bab ini membahas hasil perhitungan yang diperoleh untuk menjawab 

rumusan masalah. Pada bab ini dibahas mengenai karakteristik responden, 

statistika deskriptif, analisa structural equation model (SEM), pembahasan hasil 

uji hipotesis, dan perbandingan dengan penelitian terdahulu. 

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi uraian tentang pokok-pokok kesimpulan, implikasi 

manajerial, keterbatasan penelitian, saran-saran untuk penelitian selanjutnya. 

 

 

 

 

 




