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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  Penelitian 

Seiring dengan kemajuan dalam dunia ilmu pengetahuan dan teknologi, 

bidang telekomunikasi juga mengalami kemajuan yang sangat pesat. Komunikasi 

merupakan suatu hal penting yang dianggap mampu membantu hidup manusia. 

Sejak ditemukannya komunikasi, gerak hidup manusia menjadi berubah, lebih 

mudah dan terasa dekat.  

Pertumbuhan komunikasi nirkabel dan mobile di seluruh dunia telah 

secara signifikan mengubah cara individu berkomunikasi, akses, dan berbagi 

informasi. Dua model teoritis penerimaan teknologi (TAM) dan teori gratifikasi 

telah banyak diterapkan dalam literatur pemasaran untuk menjelaskan perilaku 

individu yang berkaitan dengan adopsi dan penggunaan teknologi. Peneliti 

menarik pada dua perspektif ini untuk mengembangkan dan memperkirakan 

model konseptual penerimaan konsumen dari mobile marketing. 

Munculnya era digital media convergence disikapi oleh para pemasar 

dengan mulai memikirkan media komunikasi melalui telepon seluler yang dikenal 

dengan istilah mobile marketing. Salah satu alasan mobile marketing menjadi 

perangkat pemasaran yang efektif karena mampu memberikan sarana kepada 

perusahaan untuk meraih target demografis pasar yang diinginkan, kapan pun dan 

dimana pun tanpa harus menunggu masyarakat untuk melihat iklan pada TV, 

internet atau majalah. Keberhasilan mobile marketing tergantung dari bagaimana 
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pelanggan menerima teknologi tersebut. Oleh karena itu, perlu diketahui faktor 

apa saja yang mempengaruhi penerimaan pelanggan terhadap penggunaan mobile 

marketing. 

Menurut survey yang dilakukan APJII (Asosiasi Jasa Penyelenggara 

Internet Indonesia) pada tahun 2016, jenis konten yang diakses oleh pengguna 

internet di Indonesia adalah 97,4% mengakses media sosial, 96,8% mengakses 

hiburan, 96,4% mengakses berita, 93,8% mengakses pendidikan, 93,1% 

mengakses konten komersial, 91,6% mengakses layanan publik. 

Maraknya perkembangan ragam, fitur serta teknologi yang ditawarkan 

oleh berbagai perangkat mobile devices dewasa ini semakin memberikan angin 

segar bagi aplikasi konsep e-business dan e-commerce. Mobile phone yang 

semula fungsi utamanya terbatas pada aktivitas calling dan berkirim pesan instan 

(SMS) ini, kini telah bertransformasi menjadi smart phone yang menyediakan 

fasilitas akses internet, situs jejaring sosial bahkan dapat digunakan untuk 

mengunduh konten-konten berupa gambar maupun video. Hal ini melahirkan 

konsep mobile marketing yang memungkinkan suatu perusahaan untuk dapat 

terhubung dengan konsumen/calon konsumennya tidak hanya saat 

konsumen/calon konsumen tersebut berada di depan komputer/laptop, tetapi 

`kapan saja dan di mana saja'. 

Lembaga riset digital marketing (Emarketer) menemukan bahwa pada 

tahun 2016 terdapat 65,2 juta pengguna smartphone di Indonesia, sedangkan di 

tahun 2017 terdapat 74,9 juta pengguna dan memperkirakan bahwa pada tahun  

jumlah pengguna aktif smartphone di Indonesia akan mencapai lebih dari 100 juta 

http://cms.katadata.co.id/blogdata/modif/
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orang. Dengan jumlah sebesar itu, Indonesia akan menjadi negara dengan 

pengguna aktif smartphone terbesar keempat di dunia setelah Cina, India, dan 

Amerika. 

Era smartphone telah mengubah landscape bisnis dari model pemasaran 

konvensional menjadi pemasaran digital. Banyak pihak membuktikan bahwa cara 

yang efektif untuk melakukan pemasaran dan kampanye produk adalah dengan 

pemasaran seperti ini. Melihat gaya hidup masyarakat saat ini yang lebih dekat 

dengan mobile, membuat bisnis owner mulai banya melirik dan memilih 

pemasaran digital sebagai sarana promosi yang efektif. Media sosial, website, 

yang dikombinasikan dengan grup chatting seperti grup BBM, Watts App hingga 

Line telah menggeser fungsi pemasaran konvensional menuju arah digital. Kini, 

lokasi usaha bukan hal utama lagi, hingga saat ini barangkali sering anda lihat 

bahwa ruku-ruko yang harganya kian mahal banyak yang tidak laku dijual atau 

disewakan. Era kini, banyak orang buka usaha tanpa perlu memiliki tempat usaha. 

Tren  pemasaran digital di beberapa perusahaan dunia, termasuk di Indonesia 

diyakini akan terus berkembang dalam beberapa dekade kedepan.Praktis dan 

ekonomis dimana  digital marketing dapat mencakup semua kalangan masyarakat 

di manapun mereka berada merupakan alasan aplikasi bisnis ini berjalan pesat. 

Mobile marketing  yang mengandalkan koneksi Internet  bisa dijalankan dengan 

mudah melalui smartphone, kini mewabah tidak hanya di Amerika dan Eropa, 

Mobile marketing juga menjadi sesuatu yang berhasil untuk dilakukan di kawasan 

Asia. Berawal dari Amerika, merambah Eropa, kemudian masuk ke Asia, mulai 

dari China dan India dan kemudian Indonesia membuktikan bahwa perkembangan 
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model pemasaran ini sangatlah cepat. Bahkan Coca Cola di China menerapkan 

mobile marketing dengan menggunakan sekitar 4% dari budget penjualan mereka, 

dan sukses menghasilkan sekitar dua kali lipat pendapatan yakni sebanyak 8%. 

Sayangnya di Indonesia sendiri belum sedahsyat di luar negeri. Hal ini dibuktikan 

dengan banyak perusahaan besar di Indonesia yang yang hanya mengalokasikan 

budget mereka di mobile marketing hanya kurang dari 5 persen. 

Era smartphone telah mengubah landscape bisnis dari model pemasaran 

konvensional menjadi pemasaran digital. Banyak pihak membuktikan bahwa cara 

yang efektif untuk melakukan pemasaran dan kampanye produk adalah dengan 

pemasaran seperti ini. Melihat gaya hidup masyarakat saat ini yang lebih dekat 

dengan mobile, membuat bisnis owner mulai banya melirik dan memilih 

pemasaran digital sebagai sarana promosi yang efektif. Media sosial, website, 

yang dikombinasikan dengan grup chatting seperti grup BBM, Watts App hingga 

Line telah menggeser fungsi pemasaran konvensional menuju arah digital. Kini, 

lokasi usaha bukan hal utama lagi, hingga saat ini barangkali sering anda lihat 

bahwa ruku-ruko yang harganya kian mahal banyak yang tidak laku dijual atau 

disewakan. Era kini, banyak orang buka usaha tanpa perlu memiliki tempat usaha. 

Tren  pemasaran digital di beberapa perusahaan dunia, termasuk di Indonesia 

diyakini akan terus berkembang dalam beberapa dekade kedepan.Praktis dan 

ekonomis dimana  digital marketing dapat mencakup semua kalangan masyarakat 

di manapun mereka berada merupakan alasan aplikasi bisnis ini berjalan pesat. 

Mobile marketing  yang mengandalkan koneksi Internet  bisa dijalankan dengan 

mudah melalui smartphone, kini mewabah tidak hanya di Amerika dan Eropa, 
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Mobile marketing juga menjadi sesuatu yang berhasil untuk dilakukan di kawasan 

Asia. Berawal dari Amerika, merambah Eropa, kemudian masuk ke Asia, mulai 

dari China dan India dan kemudian Indonesia membuktikan bahwa perkembangan 

model pemasaran ini sangatlah cepat. Bahkan Coca Cola di China menerapkan 

mobile marketing dengan menggunakan sekitar 4% dari budget penjualan mereka, 

dan sukses menghasilkan sekitar dua kali lipat pendapatan yakni sebanyak 8%. 

Sayangnya di Indonesia sendiri belum sedahsyat di luar negeri. Hal ini dibuktikan 

dengan banyak perusahaan besar di Indonesia yang yang hanya mengalokasikan 

budget mereka di mobile marketing hanya kurang dari 5 persen. 

Adopsi mobile marketing didasarkan pada dua elemen yang prediksi niat 

untuk adopsi teknologi: persepsi kemudahan penggunaan dan kegunaan dirasakan 

(Davis, 1989). Hal ini telah biasanya berfokus pada adopsi teknologi dan 

penggunaan di tingkat organisasi dan sistem dan didasarkan, sebagian, pada motif 

normatif dan ekstrinsik. Meski berhubungan dengan model TAM biasanya 

diterapkan untuk adopsi teknologi dalam organisasi (Davis, 1989), telah 

diterapkan juga untuk konteks yang lebih umum yang berkaitan dengan adopsi 

dan penggunaan teknologi (Davis et al, 1989;. Venkatesh, 2000). Perspektif ini 

relevan dengan penelitian peneliti bahwa peneliti menggabungkan aktivitas terkait 

mobile- marketing (terkait dengan motif seperti penyediaan informasi, mengakses 

konten mobile, dan berbagi konten dalam platform mobile) sebagai faktor mediasi 

hubungan antara risk acceptance dan personal attachment dan praktik  mobile 

marketing acceptance. 
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SMARTIES Indonesia Award 2016 juga menunjukkan arah yang positif 

untuk pemain e-commerce di Indonesia, Lazada yang menerima dua penghargaan 

di kategori Lead Generation / Direct Response / Conversions dan kategori Mobile 

Native. Hal ini menunjukkan adanya kecenderungan pertumbuhan pertumbuhan 

sektor e-commerce dari tahun ke tahun di Indonesia. Nadiem Makarim, Pendiri & 

CEO GO-JEK yang telah membawa perusahaannya menjadi salah satu startup 

teknologi yang memiliki pertumbuhan paling cepat di Indonesia menerima 

penghargaan Personality of The Year dari SMARTIES Indonesia Awards 2016. 

Mindshare juga memenangkan Industry Award sebagai Agency of The Year dan 

Marketer of The Year dimenangkan oleh Unilever. 

eMarketer memperkirakan bahwa 82 juta orang di Indonesia akan 

menggunakan situs social networking setidaknya satu kali dalam sebulan di tahun 

2016, meningkat dari 72.3 juta di tahun 2015. Artinya sebesar 31.8% dari 

populasi, atau 79.8% dari pengguna internet, tahun ini. Social networking berbasis 

handphone akan sama berkembangnya, mencapai 76 juta orang di Indonesia tahun 

ini. Dan aplikasi phone messaging – seperti BBM, WhatsApp dan Facebook 

Messenger – akan menarik 62.6 juta pengguna setiap bulannya di Indonesia 

Namun, meskipun peluang mobile marketing memang tampak amat 

menjanjikan, perusahaan perlu menganalisis sejauh mana penerimaan dan 

kesediaan konsumen untuk terlibat dalam aplikasi mobile marketing tersebut. Hal 

ini penting untuk dilakukan agar perusahaan dapat mengetahui apakah konsep 

`kapan saja dan di mana saja' yang ditawarkan mobile marketing memang 

sungguh-sungguh efektif untuk menjangkau konsumen. 
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Berbagai penelitian telah mencatat bahwa faktor kepercayaan (trust) dan 

privacy berpengaruh terhadap penerimaan E-Business dan E-Commerce, termasuk 

juga terhadap mobile marketing (Lammare, Galarneau dan Boeck, 2012). Kedua 

faktor tersebut dicatat sebagai hambatan dalam penerimaan konsep mobile 

marketing. Hal ini tidak hanya dicetuskan oleh generasi senior yang cenderung 

lebih berpikiran waspada, namun juga oleh angkatan muda yang relatif lebih 

terbuka dan cepat mengadaptasi hal-hal baru. Namun hingga saat ini, masih belum 

banyak penelitian yang menggali lebih jauh mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi penerimaan terhadap aplikasi mobile marketing — khususnya 

pada konsumen muda Indonesia selaku potential market baik bagi perusahaan 

lokal maupun asing — terkait aktivitas pemanfaatan mobile devices yang 

dilakukannya. 

Penelitian ini dilakukan pada konsumen di Jakarta untuk meneliti 

mengenai faktor-faktor apa yang mempengaruhi penerimaan mobile marketing 

baru-baru ini. Penelitian ini menganalisis pengaruh aktivitas pemanfaatan mobile 

devices untuk bertukar informasi serta mengakses dan berbagi konten terhadap 

aplikasi mobile marketing. 

Hal ini karena meningkatnya pengguna smartphone di Indonesia 

menjadikan perusahaan harus merubah cara penjualannya dengan mulai 

memanfaatkan media internet untuk menjalankan bisnisnya,antara lain dengan 

menggunakan media internet, perusahaan dapat melakukan pencarian informasi 

perusahaan dan melakukan promosi. Media internet selain digunakan untuk media 

informasi dan media promosi, internet juga digunakan sebagai proses pembelian 
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dan penjualan produk, jasa, dan informasi secara online yang disebut e-commerce. 

Perkembangan e-commerce membawa banyak perubahan terhadap sektor aktivitas 

bisnis yang selama ini dijalankan di dunia nyata. Perubahan tersebut ditandai 

adanya sejumlah upaya dari sektor aktivitas bisnis yang semulanya di dunia nyata 

(real) dan sekarang bisa berkembang di dunia maya (virtual). 

Pemantauan pendapat dan ide konsumen mengenai mobile marketing dan 

mengetahui sikap mereka adalah beberapa faktor kunci yang akan membuat 

perusahaan-perusahaan sukses di pasar sasaran mereka dengan strategi pemasaran 

yang tepat. Untuk alasan ini, perusahaan perlu mengamati perspektif penggunaan 

dan gratifikasi untuk membantu menjelaskan peran motif pribadi yang 

berhubungan dengan bidang seperti media komunikasi sebelum menggunakan 

aplikasi mobile marketing.  

Berdasarkan pada latar belakang permasalahakan diatas maka dalam 

penelitian tesis ini peneliti ingin membahas mengenai bagaimanakah peran faktor 

–faktor apa saja yang mempengaruhi mobile marketing acceptance dengan 

penelitian yang bertema ―Faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen dalam 

mobile marketing acceptance . 

 

1.2. Rumusan Masalah Penelitian 

Penelitian ini penting bagi para marketer karena untuk mengetahui 

konseptual model penerimaan mobile marketing. Pertumbuhan dalam komunikasi 

nirkabel dan internet seluruh dunia telah secara signifikan mengubah cara individu 

berkomunikasi, akses, dan berbagi informasi. Peneliti menggambar di kedua 
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perspektif untuk mengembangkan dan mengestimasi model konseptual 

penerimaan konsumen mobile marketing.  

Berdasarkan pada pengungkapan latar belakang penelitian maka 

dirumuskan masalah penelitian ini adalah: 

1. Apakah tingkat aktivitas mobile yang lebih besar terkait dengan providing 

information bagi perusahaan untuk tujuan yang berkaitan dengan 

pemasaran akan menghasilkan tingkat mobile marketing acceptance yang 

lebih besar ? 

2. Apakah tingkat aktivitas mobile yang lebih besar terkait accesing content 

akan menghasilkan tingkat mobile marketing acceptance yang lebih tinggi 

? 

3. Apakah tingkat aktivitas seluler yang lebih besar terkait dengan sharing 

content dengan orang lain akan menghasilkan tingkat mobile marketing 

acceptance yang lebih besar ? 

4. Apakah tingkat aktivitas seluler yang lebih besar terkait dengan sharing 

content dengan orang lain akan menyebabkan aktivitas seluler lebih besar 

terkait dengan providing information kepada perusahaan untuk tujuan 

yang berkaitan dengan pemasaran ? 

5. Apakah tingkat aktivitas seluler yang lebih besar terkait dengan sharing 

content dengan orang lain akan menyebabkan aktivitas seluler lebih besar 

terkait dengan accessing content? 
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6. Apakah tingkat risk acceptance  yang lebih besar akan menghasilkan 

aktivitas mobile yang lebih besar terkait dengan providing information 

bagi perusahaan untuk tujuan pemasaran? 

7. Apakah tingkat risk acceptance yang lebih besar akan menghasilkan 

aktivitas mobile yang lebih besar terkait dengan accesing content di mobile 

setting ? 

8. Apakah tingkat personal attachment yang lebih besar akan menghasilkan 

aktivitas mobile yang lebih besar terkait dengan providing information ? 

9. Apakah tingkat personal attachment yang lebih besar akan menyebabkan 

aktivitas seluler lebih besar terkait dengan sharing content dengan orang 

lain di mobile setting? 

10. Apakah tingkat personal attachment yang lebih besar akan menyebabkan 

aktivitas seluler lebih besar terkait dengan accesing content di mobile 

setting? 

 

1.3. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan pada pertanyaan penelitian diatas maka dapat disusun tujuan 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh providing information terhadap 

mobile marketing acceptance. 

2. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh accessing content terhadap 

mobile marketing acceptance. 
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3. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh sharing content terhadap mobile 

marketing acceptance. 

4. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh sharing content terhadap 

providing information. 

5. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh sharing content terhadap 

accessing content. 

6. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh risk acceptance terhadap 

providing information. 

7. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh risk acceptance terhadap accesing 

content. 

8. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh personal attachment terhadap 

providing information. 

9. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh personal attacment terhadap 

sharing content. 

10. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh personal attacment terhadap 

sharing content. 

 

1.4. Manfaat Penelitian  

 Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 

Untuk memberikan pedoman dan sumbangan serta refleksi bagi pengembangan di 

bidang Manajemen Pemasaran untuk mengevaluasi faktor –faktor apa saja yang 

mempengaruhi mobile marketing acceptance.  




