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Abstract 

With the support of internet development and smartphone, freemium has become business 

model adopted frequently by digital economic business, including video streaming service. 

While most of the video streaming service is using subscription based, some of them have tried 

to adopt freemium. Therefore, it is necessary to create balance in providing excellence service 

quality, while at the same time can create high conversion rate from free user to premium user, 

in order to preserve the successfulness of the freemium. The purpose of this research is to find 

the influence of service quality (which is reliability, assurance, empathy and responsiveness) 

to use intention and purchase intention, and also the influence of perceived fee to purchase 

intention. The data used in this research is primary data. The respondents are Indonesian that 

have experienced freemium based video streaming service, which is Viu. Sampling method is 

non-probability sampling. The quantitative research is using SEM to analyze the data. The 

results of this study is reliability and responsiveness has significant positive effect to use 

intention, while assurance and empathy has no significant effect to use intention. Service 

quality dimension has no effect to purchase intention. Perceived fee has significant negative 

effect to purchase intention, and use intention has significant positive effect to purchase 

intention. 
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1. Latar Belakang 

Freemium - yang merupakan gabungan dari kata free dan premium - adalah 

struktur harga atau produk dimana layanan inti dari suatu bisnis tersebut bersifat gratis, 

dan pendapatan didapatkan dengan cara penjualan produk atau layanan tambahan yang 

bersifat premium (Kumar, 2014). Dengan model bisnis freemium ini, perusahaan 

mendapatkan basis konsumen dengan cara yang efisien melalui word of mouth, 

referensi, search engine (Schenck, 2011). Kumar (2014) juga menyatakan bahwa 

model bisnis freemium membuat perusahaan dapat menghemat investasi di pemasaran 

ataupun promosi karena freemium dapat menciptakan basis pengguna yang besar, dan 

menyediakan akses langsung kepada pelanggan. Sedangkan dari sisi pelanggan, 

pelanggan dapat menikmati ataupun mencoba layanan baru tanpa harus mengeluarkan 

biaya apapun (Gu, Kannan, & Ma, 2018). Langkah berikutnya yang harus dilakukan 

oleh perusahaan adalah bagaimana mengubah pelanggan potensial tersebut menjadi 

pelanggan yang dapat memberikan pemasukan dengan menawarkan layanan premium 

(Gu et al., 2018; Wagner et al., 2014). Menurut Kumar (2014), perusahaan yang gagal 

mengubah sebagian dari pelanggan gratis tersebut menjadi pelanggan premium, maka 

model bisnis freemium tersebut akan berakhir dengan kegagalan.  

Dalam pelaksanaannya, model bisnis freemium menggunakan tingkatan atau 



 

 

tier, dengan layanan gratis merupakan tingkatan yang paling bawah (Wagner, Benlian, 

& Hess, 2014). Semakin ke atas suatu tingkatan tersebut, maka semakin banyak fitur 

yang dapat dinikmati oleh pengguna. Dalam kasus model bisnis freemium pada 

umumnya, biasanya hanya ada 2 tingkatan, yaitu layanan gratis (free) dan premium 

(Yan & Wakefield, 2018). Dengan demikian, akan muncul perbedaan kualitas layanan 

yang diberikan antara layanan yang gratis dan layanan premium ataupun berbayar. Hal 

ini menjadi dilema bagi pelaku usaha tentang bagaimana mereka dapat membedakan 

kualitas layanan tersebut (Hamari & Järvinen, 2011). Jika layanan yang gratis tersebut 

memiliki kualitas layanan yang rendah, misalnya dengan banyaknya iklan yang 

ditambahkan ke dalam layanan tersebut, maka permintaan terhadap suatu aplikasi 

cenderung menurun (Ghose & Han, 2014). Sebaliknya, jika kualitas layanan yang 

gratis tersebut memiliki service quality yang tidak jauh beda dengan layanan premium, 

maka pengguna tidak akan termotivasi untuk meningkatkan layanannya menjadi 

layanan premium. 

Salah satu strategi yang dipakai oleh aplikasi dengan model bisnis freemium 

untuk meningkatkan basis pelanggan adalah dengan memberikan layanan yang tidak 

nyaman bagi pengguna gratis (Hamari, Hanner, & Koivisto, 2017). Dalam beberapa 

game atau permainan yang berbasis freemium, pengguna gratis dihadapkan pada 

jumlah iklan yang banyak sehingga mengganggu kenyamanan bermain (Mantymaki et 

al. 2019; Jankowski et al. 2018). Fitur ataupun kemajuan dalam game atau permainan 

tersebut juga sangat dibatasi sehingga membuat pengguna merasa frustrasi dan 

terdorong untuk membeli produk premium (Heimo, Kimppa, Makila, & Harviainen, 

2016). Dengan demikian, strategi tersebut menimbulkan pertanyaan bagaimana 

pengguna menganggap kualitas suatu aplikasi jika kualitas yang mengganggu tersebut 

justru merupakan desain dari model bisnis tersebut. Hamari et al. (2020) menyatakan 

bahwa pelanggan dapat berasumsi bahwa layanan yang diberikan secara gratis tidak 

akan dapat memenuhi standar dari suatu layanan yang didapatkan dengan cara 

berbayar. Desain monetisasi yang agresif dalam beberapa aplikasi juga dapat 

memberikan persepsi kualitas yang jelek dari layanan tersebut. Pelanggan juga timbul 

perasaan akan tertinggal suatu hal terkini (fear of missing out atau FOMO) terhadap 

layanan premium dari suatu aplikasi (Hamari, Hanner, & Kiovisto, 2020). Dalam 

aplikasi Viu, misalnya, pelanggan premium dapat menikmati episode terbaru dari 

drama serian tertentu 1-2 hari lebih cepat dibandingkan dengan pengguna gratis.  

Viu adalah penyedia layanan video streaming yang dapat diakses melalui 

aplikasi yang dapat diunduh dari App Store untuk iOS, Google Play Store untuk 

Android ataupun dapat langsung diakses dari www.viu.com. Video yang ditampilkan 

di Viu adalah konten dari berbagai jenis video dari penyedia layanan di Asia, 

dilengkapi dengan subtitle bahasa lokal di negara konsumen. Viu beroperasi dengan 

menggunakan model freemium, yaitu iklan untuk pengguna gratis dan langganan untuk 

pengguna premium. Pengguna gratis dapat menikmati layanan yang disediakan oleh 

Viu dengan adanya interupsi iklan di tengah-tengah video tersebut diputar. Jika 

pengguna ingin menghindari iklan tersebut, maka pengguna dapat melakukan 

peningkatan layanan menjadi pengguna premium dengan biaya Rp. 33.000,00 per 

bulannya. Selain dari tidak adanya interupsi dari iklan, kelebihan dari pengguna 

premium adalah kualitas video hingga 1080p HD, fasilitas untuk mengunduh video, 



 

 

mendapatkan akses konten eksklusif tanpa batas, serta dapat menikmati episode terbaru 

lebih cepat (Viu Premium, 2021). 

Penelitian sebelumnya telah berusaha memahami bagaimana mengubah 

pengguna gratis menjadi pengguna premium (Mäntymäki, Islam, & Benbasat, 2020; 

Hsu & Lin, 2015). Misalnya Mantymaki, Islam dan Bebasat (2020) menganalisis 

pengaruh enjoyment dan price value terhadap keinginan untuk menjadi pelanggan 

premium. Hsu dan Lin (2015) melakukan pendekatan yang berbeda, dengan 

menggunakan perceived value, rating dari aplikasi tersebut serta kebiasaan (habit) dari 

pengguna untuk memahami keinginan pengguna menjadi pelanggan premium. Chu dan 

Lu (2017) menggunakan pendekatan benefit dan sacrifice yang dirasakan oleh 

pengguna terhadap purchase intention (Chu & Lu, 2007). Beberapa penelitian telah 

menyinggung hubungan antara perceived service quality terhadap use intention dan 

purchase intention (Niemand, Mai, & Kraus, 2019), akan tetapi hanya Hamari et al. 

(2017) yang meneliti pengaruh setiap elemen service quality (yaitu reliability, 

assurance, empathy dan responsiveness) terhadap use intention dan purchase intention 

dengan detail. Meskipun demikian, penelitian ini menggunakan objek online free-to-

play game dengan model bisnis premium. Meskipun sama-sama menggunakan model 

bisnis freemium, desain antara freemium berbasis free-to-play game dengan freemium 

untuk video sebagai layanan streaming cukup berbeda. Freemium dalam game 

membatasi pemain hingga titik atau waktu tertentu, ataupun menjual barang virtual 

yang memperkuat kenyamanan bermain dari pemain game tersebut (Flunger, 

Mladenow, & Strauss, 2017). Sedangkan freemium dalam video sebagai layanan 

streaming didesain supaya pengguna gratis dapat menikmati layanan tersebut dengan 

adanya interupsi iklan, dan untuk pengguna yang premium dapat menikmati layanan 

tanpa iklan serta penyajian episode yang lebih cepat (Viu Premium, 2021).  

Faktor harga juga merupakan salah satu hal yang mempengaruhi keputusan 

pengguna untuk upgrade ke layanan premium. Semakin tinggi harga berlangganannya, 

maka pengguna akan semakin enggan untuk melakukan upgrade (Wang, Lin, Wang, 

Shih, & Wang, 2016). Layanan freemium memiliki kelebihan karena dibandingkan 

dengan video streaming service lainnya yang berbasis SVOD, pengguna dapat 

memiliki kebebasan untuk tetap menikmati konten yang ada dengan interupsi iklan. 

Sementara untuk video streaming berbasis SVOD, pengguna diharuskan untuk 

berkomitmen melakukan pembayaran setiap bulannya untuk dapat menikmati layanan 

tersebut (Leowarin & Thanasuta, 2021). Dengan demikian, mengetahui bagaimana 

pelanggan melihat suatu harga tersebut (perceived fee) akan sangat penting untuk 

mendukung purchase intention dari pengguna. Hal ini didukung dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Fernandes et al. (2019) yang menyatakan bahwa perceived fee 

dapat memberikan pengaruh yang negatif terhadap purchase intention (Fernandes & 

Guerra, 2019). 

Dari penelitian yang dilakukan oleh Hamari et al. (2017) dan Fernandes et al. 

(2019) dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh dari dimensi service quality terhadap 

use intention. Kemudian use intention dan perceived fee mempengaruhi purchase 

intention. Semakin tinggi service quality tersebut, maka pengguna akan tertarik untuk 

mencoba video streaming service tersebut, dan jika pengguna sudah mencoba, maka 

pengguna akan tertarik untuk melakukan peningkatan ke pelanggan premium ataupun 



 

 

melakukan pembelian konten (purchase intention). Sebaliknya, perceived fee yang 

tinggi akan membuat pelanggan enggan untuk melakukan purchase intention.  

Penelitian ini mengadaptasi penelitian dari Hamari, Hanner dan Koivisto 

(2017) yang menyatakan bahwa ada pengaruh dari dimensi dari service quality 

terhadap use intention, dan use intention memiliki pengaruh yang positif terhadap 

purchase intention. Kemudian penelitian ini juga akan memodifikasi model penelitian 

yang dilakukan oleh Hamari et al. (2017) dengan menambahkan variabel perceived fee 

yang merupakan variabel bebas dari penelitian Fernandes et al. (2019) atas 

hubungannya dengan purchase intention. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan 

pelaku bisnis dapat mengetahui dimensi service quality yang paling berpengaruh untuk 

meningkatkan konversi pengguna dari pengguna gratis menjadi pengguna premium, 

terkhususnya di aplikasi video sebagai layanan streaming dengan model bisnis 

freemium. Kemudian penelitian ini akan melengkapi penelitian yang dibuat oleh 

Hamari et al. (2017) serta Fernandes et al. (2019) dengan mencakup model freemium 

selain di bidang free-to-play game, sehingga akan memperkaya studi tentang pengaruh 

service quality terhadap use intention dan purchase intention. 

Berdasarkan penelitian terdahulu, maka dibuat hipotesis sebagai berikut. Model 

dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar 1.  

H1a: Diduga reliability berpengaruh positif terhadap use intention.  

H1b: Diduga reliability berpengaruh positif terhadap purchase intention.  

H2a: Diduga assurance berpengaruh positif terhadap use intention. 

H2b: Diduga assurance berpengaruh positif terhadap purchase intention.  

H3a: Diduga empathy berpengaruh positif terhadap use intention. 

H3b: Diduga empathy berpengaruh positif terhadap purchase intention.  

H4a: Diduga responsiveness berpengaruh positif terhadap use intention.  

H4b: Diduga responsiveness berpengaruh positif terhadap purchase intention. 

H5: Diduga perceived fee berpengaruh secara negatif terhadap purchase intention.  

H6: Diduga use intention berpengaruh positif terhadap purchase intention. 

 

2. Metode Penelitian 

Target populasi penelitian ini adalah masyarakat Indonesia. Kriteria partisipan 

penelitian adalah masyarakat yang tinggal di Indonesia dan pernah menggunakan 

layanan video streaming service berbasis freemium (seperti Viu) minimal 1 bulan 

penggunaan. Usia responden pada penelitian ini adalah 18 tahun ke atas. Sampel yang 

diambil menggunakan teknik non-probability sampling dengan desain purposive 

sampling. Non-probability sampling dipilih karena hanya orang tertentu dalam 

populasi yang memiliki kesempatan untuk terpilih menjadi sampel penelitian (Sekaran 

dan Bougie, 2016:247). Sedangkan desain purposive sampling merupakan rancangan 

pengambilan sampel yang sesuai dengan kriteria penelitian (Sekaran dan Bougie, 2016: 

248). 

Penelitian ini menggunakan Structural Equation Model (SEM). Responden dalam 

penelitian ini adalah 236 responden. Pengolahan data menggunakan AMOS. Tahap 

pengolahan data dan pengujian hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Uji Validitas 

Penelitian ini menggunakan uji construct validity, confirmatory factor analysis 



 

 

(CFA) dan average variance extracted (AVE). Uji construct validity merupakan 

pengujian butir-butir kuesioner dengan melihat koefisien pearson correlation dari 

setiap pernyataan dengan skor total yang diperoleh. Jika nilai signifikansi lebih kecil 

dari 0,05 (α = 5%) maka item tersebut dinyatakan valid. Pengujian pada tahap ini 

digunakan pada jumlah responden yang lebih kecil, yaitu 30 responden. CFA menguji 

validitas butir-butir pernyataan dalam alat ukur penelitian dengan melihat standardize 

loading. Untuk dapat dinyatakan sebagai valid, maka suatu butir pernyataan harus memiliki 

nilai standardize loading di atas 0,5. 

2. Uji Reliabilitas 

Pengukuran reliabilitas penelitian dilakukan dengan uji reliabilitas cronbach’s alpha 

dan menghitung construct reliability (CR). Uji ini dilakukan dengan 30 kuesioner awal 

dan melihat nilai cronbach’s alpha. Jika nilai cronbach’s alpha menunjukkan di atas 

nilai 0,6 maka dinyatakan reliabel (Sekaran & Bougie, 2016). Sedangkan uji CR 

dilakukan dengan melihat nilai CR-nya. Nilai CR yang dapat diterima menurut Hair et 

al. (2010:710) adalah CR≥0,70. 

3. Structural Equation Model (SEM)  

SEM digunakan untuk mengolah data yang diperoleh. Ukuran sampel yang 

digunakan adalah 236 sampel. Teknik estimasi dalam penelitian ini menggunakan 

Maximum Likelihood dan merupakan teknik yang paling sering digunakan pada 

penelitian yang menggunakan SEM. Penelitian ini juga dilakukan uji kesesuaian model 

dengan indeks Goodness of Fit (GOF). 

4. Pengujian hipotesis 

Pengujian hipotesis ini dilakukan dengan melihat besarnya critical ratio dan 

tingkat signifikansi (α). Tingkat signifikansi (α) yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah 0,1% dan 5%.  

 

 
Gambar 1. Model Penelitian 



 

 

 

 

3. Hasil dan Pembahasan 

Dari kuesioner yang disebarkan, diperoleh total responden penelitian sebesar 

289 responden. Sebanyak 53 responden tidak pernah menggunakan Viu, sehingga data 

yang valid adalah 236 responden. Deskriptif data demografi responden disajikan pada 

tabel 1. Responden penelitian ini didominasi oleh rentang usia 31-40 tahun, jenis 

kelamin yang hampir seimbang, pekerjaan karyawan swasta, penghasilan rata-rata Rp. 

3-10 juta, dan Pendidikan terakhir S1.  

Hasil uji construct validity menunjukkan seluruh butir kuesioner memiliki nilai 

korelasi Pearson lebih dari 0,3. Sementara nilai Cronbach’s Alpha lebih dari 0,6. 

Sehingga dapat disimpulkan data awal tersebut valid dan reliabel. 

Hasil uji kesesuaian model pengukuran dapat dilihat pada tabel 2. Dari hasil 

tersebut, syarat untuk masing-masing index telah terpenuhi sehingga model dapat 

dikatakan good fit. untuk 4 index dan marginal fit untuk 1 index. 

Berikutnya pengujian validitas dan reliabilitas. Kemudian dilakukan 

penghitungan nilai AVE dan CR. Dengan nilai AVE dan standardized loading masing-

masing konstruk di atas 0,5, maka validitas konvergen telah terpenuhi. Selain itu, setiap 

indikator mempunyai nilai CR di atas 0,70 sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh 

konstruk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini valid dan reliabel. Hasil uji 

validitas dan reliabilitas dapat dilihat pada tabel 3. 

 
Tabel 1. 

Deskriptif Demografi Responden Penelitian 

Profil Jumlah %  Profil Jumlah % 

Usia     Penghasilan rata-rata per bulan 

 18-22 tahun 20 8,5   < Rp. 3 juta 45 19,1 

 23-30 tahun 86 36,4   Rp. 3 - 10 juta 120 50,8 

 31-40 tahun 100 42,4   > Rp. 10 juta 71 30,1 

 > 40 tahun  30 12,7      

     Pendidikan terakhir  

Jenis Kelamin     

SMA atau 

sederajat 
38 16,1 

 Pria 124 52,5   D3 7 3 

 Wanita 112 47,5   S1 147 62,3 

      S2 43 18,2 

Pekerjaan     S3 1 0,4 

 Pelajar/Mahasiswa 39 16,5      

 Karyawan Swasta 105 44,5      

  Lainnya 92 39           

 



 

 

Berikutnya pengujian validitas dan reliabilitas. Kemudian dilakukan 

penghitungan nilai AVE dan CR. Dengan nilai AVE dan standardized loading masing-

masing konstruk di atas 0,5, maka validitas konvergen telah terpenuhi. Selain itu, setiap 

indikator mempunyai nilai CR di atas 0,70 sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh 

konstruk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini valid dan reliabel. Hasil uji 

validitas dan reliabilitas dapat dilihat pada tabel 3. 
 

Tabel 2. Hasil Uji Kecocokan Model Pengukuran 

Indeks. Uji Kecocokan Kriteria Hasil Keterangan 

1. CMIN/DF ≤ 3,00 2,041 Good Fit 

2. TLI ≥ 0,90 0,939 Good Fit 

3. RMSEA ≤ 0,08 0,067 Good Fit 

4. GFI ≥ 0,90 0,884 Marginal Fit 

5. CFI ≥ 0,90 0,952 Good Fit 

 

Setelah dilakukan uji measurement model, maka dilanjutkan dengan pengujian 

model struktural. Hasil uji model struktural dapat dilihat pada tabel 4. Dari hasil uji 

model struktural bisa didapatkan nilai estimate pada konstruk yang akan diukur. 

Signifikansi dilihat dari besar kecilnya nilai critical ratio atau p-value dari nilai 

estimate. Suatu hubungan disebut signifikan secara statistik jika nilai critical ratio > 

1,96 dan nilai p-value ≤ 0,05. 

Hipotesis yang terbukti signifikan juga perlu diperhatikan arah dan kekuatan 

hubungannya dengan melihat nilai estimate pada output standardized regressing 

weights. Besarnya pengaruh antar variabel diobservasi dengan melihat nilai estimate 

tersebut. Semakin tinggi nilai estimate maka hubungan antar variabel tersebut dengan 

variabel yang lain semakin kuat. Rangkuman dari hasil uji hipotesis disajikan di 

gambar 2. 

Hipotesis 1a didukung dengan tingkat signifikansi 5%, yaitu Reliability mempunyai 

pengaruh positif yang signifikan terhadap Use Intention. Hal ini sejalan dengan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Hamari et al. (2017) yang menyatakan bahwa ada 

hubungan yang positif antara Reliability dan Use Intention. Dalam konteks penelitian 

ini, kinerja aplikasi Viu yang baik dan dapat diandalkan merupakan salah satu faktor 

yang dapat mempengaruhi pengguna untuk menggunakan aplikasi Viu. Kinerja 

aplikasi Viu dalam hal ini adalah lebih ke arah teknologikal, dimana aplikasi tersebut 

harus dapat berjalan dengan lancar dan tanpa masalah untuk dapat memberikan layanan 

yang baik kepada pengguna. Selain itu, karena konsep dari aplikasi Viu bersifat online 

dan menggunakan smartphone sebagai media, maka pengguna dapat menikmati konten 

dari aplikasi tersebut dengan tidak terbatas tempat dan waktu. Kapanpun pengguna 

mau menikmati aplikasi Viu, mereka dapat melakukan hal tersebut. Hal ini 

memberikan suatu kelebihan jika dibandingkan dengan layanan video streaming 

service yang lain, dimana membutuhkan media lain seperti televisi yang tidak bersifat 

ubiquitous dan terbatas pada satu tempat tertentu saja. 

 
 

 



 

 

Tabel 3. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas 

No Variabel Item 
Standardized 

Loading 
CR AVE 

1. Reliability 

RELI1 0.786 

0.870 0.626 
RELI2 0.783 

RELI3 0.785 

RELI4 0.811 

2. Assurance 

ASSUR1 0.876 

0.855 0.665 ASSUR2 0.698 

ASSUR4 0.861 

3. Empathy 

EMP1 0.895 

0.961 0.890 EMP3 0.959 

EMP4 0.975 

4. Responsiveness 
RESP2 0.798 

0.796 0.661 
RESP3 0.828 

5. Perceived Fee 

FEE1 0.639 

0.852 0.664 FEE2 0.994 

FEE3 0.772 

6. Use Intention 

USE1 0.853 

0.916 0.785 USE2 0.891 

USE3 0.913 

7. 
Purchase 

Intention 

PURCH1 0.751 

0.892 0.735 PURCH2 0.920 

PURCH3 0.891 

 

 
 

Tabel 4. Hasil Uji Model Struktural 

No. Uji Kecocokan Kriteria Hasil Keterangan 

1. CMIN/DF ≤ 3 2,055 Good Fit 

2. TLI ≥ 0,90 0,939 Good Fit 

3. RMSEA ≤ 0,08 0,067 Good Fit 

4. GFI ≥ 0,90 0,882 Marginal Fit 

5. CFI ≥ 0,90 0,951 Good Fit 

 

Hipotesis 1b tidak didukung oleh penelitian ini. Hal ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Hamari et al. (2017) bahwa dimensi Reliability tidak 

dapat memprediksi mengapa pengguna rela untuk melakukan upgrade ke konten 

premium. Dalam konteks penelitian ini, kinerja aplikasi Viu yang baik dinilai sudah 

merupakan hal yang wajib dipunyai oleh penyedia layanan. Sehingga kinerja aplikasi 

Viu yang baik tersebut merupakan salah satu alasan bagi pengguna untuk tetap 



 

 

menggunakan aplikasi Viu, dan hal tersebut sudah menjadi suatu standar bagi penyedia 

layanan lain yang serupa. Jika kinerja dari aplikasi Viu tersebut tidak baik, maka 

pengguna dapat dengan mudah berpindah ke penyedia video streaming service yang 

lain. Terutama dengan persaingan yang ketat antar satu penyedia video streaming 

service dan yang lain, maka kinerja suatu aplikasi yang baik sudah menjadi suatu 

standar yang harus dipunyai. Dengan demikian, kinerja aplikasi Viu yang dapat 

diandalkan atau reliable tidak cukup untuk menjadi faktor yang dapat mempengaruhi 

pengguna untuk melakukan upgrade ke konten premium. 

Hipotesis 2a tidak didukung oleh penelitian ini. Hal ini tidak sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Hamari et al. (2017) yang menyatakan bahwa dimensi 

Assurance berpengaruh secara positif terhadap Use Intention. Dalam konteks 

penelitian ini, Assurance berarti bagaimana aplikasi Viu dapat membuat pengguna 

merasa aman dalam menggunakan Viu. Pengguna Viu merasa bahwa Viu merupakan 

perusahaan yang mempunyai reputasi baik sehingga pengguna merasa bahwa Viu 

adalah aplikasi yang bisa memberikan jaminan keamanan. Akan tetapi hal ini tidak 

dapat menjelaskan hubungan antara keamanan dengan penggunaan Viu tersebut. Hal 

ini dikarenakan jika pengguna adalah pengguna gratis, maka informasi data pribadi 

yang diberikan kepada Viu akan sangat minim atau bahkan tidak ada. Untuk dapat 

menggunakan aplikasi Viu secara gratis maka pengguna hanya perlu sign-in (bisa 

dengan Facebook, Google ataupun email dan ponsel) dimana metode sign-in tersebut 

adalah metode yang sangat umum digunakan di aplikasi, sehingga pengguna pun 

merasa minimnya risiko yang muncul atas data pribadi tersebut. Dengan demikian, 

jaminan keamanan data tersebut tidak memberikan pengaruh kepada pengguna untuk 

menggunakan Viu. Studi sebelumnya yang dilakukan oleh Prasetia & Syah (2020), dan 

Fisher & Chu (2009) juga menyatakan hal yang serupa, yaitu assurance tidak 

berpengaruh terhadap intention untuk menggunakan internet banking. 

Hipotesis 2b tidak didukung oleh penelitian ini. Hal ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Hamari et al. (2017) yang menyatakan bahwa dimensi 

Assurance tidak dapat memprediksi mengapa pengguna mau untuk melakukan upgrade 

ke konten premium. Jika melihat desain dari Viu tentang bagaimana pengguna 

melakukan langganan, maka untuk melakukan transaksi tersebut, pengguna dapat 

membayar dengan menggunakan GOPAY, SHOPEEPAY, OVO, Tokopedia ataupun 

pulsa telepon selular. Aplikasi Viu telah berusaha mengadaptasi bagaimana masyarakat 

Indonesia dalam melakukan pembayaran yang modern dan menggunakan sistem 

pembayaran tersebut untuk mempermudah pengguna melakukan langganan. Dengan 

demikian, data pribadi yang terekspos ke sisi Viu sangat minim, dan risiko tersebut 

dipindahkan kepada sisi pembayaran modern di GOPAY, SHOPEEPAY, OVO 

maupun Tokopedia. Meskipun demikian, dari hasil wawancara ditemukan bahwa 

responden lebih merasa bahwa ada faktor lain yang lebih mempengaruhi intensi 

responden untuk melakukan pembelian konten premium, yaitu harga dan konten dari 

Viu tersebut. Oleh karena itu, Assurance tersebut tidak memiliki pengaruh terhadap 

Purchase Intention.   

Hipotesis 3a tidak didukung oleh penelitian ini. Hal ini tidak sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Hamari et al. (2017) yang menyatakan bahwa dimensi 

Empathy berpengaruh secara positif terhadap Use Intention. Empathy berarti apakah 



 

 

Viu dapat memahami kesukaan dari pengguna serta menyediakan sarana bagi 

pengguna untuk dapat melakukan kustomisasi terhadap aplikasi Viu. Dalam hal 

kustomisasi, aplikasi Viu memang tidak memberikan kebebasan bagi pengguna untuk 

melakukan kustomisasi. Yang lebih ditonjolkan oleh Viu dalam kaitannya dengan 

variabel Empathy adalah Viu memberikan rekomendasi kepada pengguna sesuai 

dengan sejarah konten yang pernah ditonton oleh pengguna dan disesuaikan dengan 

genre dari konten tersebut. Walaupun demikian, hal ini menjadi suatu standar bagi 

penyedia layanan video streaming. Selain itu, konten dalam Viu tersebut sebenarnya 

lebih spesifik terhadap drama korea. Nettflix sebagai kompetitor Viu menyediakan 

genre yang lebih luas sehingga pengguna lebih punya banyak pilihan untuk menikmati 

konten video yang ada. Penelitian yang dilakukan oleh Hu et al. (2009) juga 

menyatakan bahwa variabel Empathy tidak memiliki pengaruh terhadap Continuance 

Intention dalam konteks online service di eTax atau pengisian pajak secara online. Dari 

hasil penelitian tersebut, variabel Assurance dan Reliability lebih mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap kelangsungan pengguna untuk menggunakan layanan online 

tersebut (Hu, Brown, Thong, Chan, & Tam, 2009). 

Hipotesis 3b tidak didukung oleh penelitian ini. Hal ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Hamari et al. (2017). Rekomendasi yang diberikan oleh 

Viu belum cukup kuat untuk dapat mempengaruhi pengguna untuk membeli konten 

premium karena rekomendasi tersebut merupakan fitur yang standar bagi penyedia 

layanan video streaming. Alasan dari pengguna untuk melakukan upgrade sebenarnya 

tidak tergantung pada Empathy akan tetapi lebih kepada desain dari freemium itu 

sendiri. Di aplikasi Viu, kelebihan yang didapatkan dari menjadi pengguna premium 

adalah pengguna dapat menonton tanpa adanya interupsi iklan, dapat mengunduh 

konten untuk ditonton di kemudian hari, ataupun dapat menikmati konten lebih cepat 

dibandingkan dengan pengguna gratis. Kelebihan yang disediakan untuk menjadi 

pengguna premium tersebut tidak memiliki hubungan dengan dimensi Empathy dari 

service quality tersebut. Sehingga ada faktor lain yang lebih berhubungan secara 

signifikan dalam mendorong pengguna untuk melakukan peningkatan menjadi 

pengguna premium. 

Hipotesis 4a didukung oleh penelitian ini. Hal ini sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Hamari et al. (2017) yang menyatakan bahwa dimensi 

Responsiveness berpengaruh secara positif terhadap Use Intention. Viu menggunakan 

sosial media (seperti Facebook) untuk menyampaikan informasi tentang konten baru 

yang dapat dinikmati pengguna. Selain itu pengguna dapat mengetahui konten baru di 

dalam aplikasi Viu tersebut di dalam kategori “Episode Baru Hari Selasa” ataupun 

“Segera Tayang di Viu”, serta juga menggunakan notifikasi di telepon selular. 

Langkah-langkah yang dilakukan oleh Viu tersebut dapat membuat pengguna secara 

konstan terekspos terhadap konten-konten di Viu. Pengguna juga akan semakin 

diingatkan bahwa ada konten yang baru yang dapat dinikmati di Viu tersebut. Sehingga 

pengguna tetap terlibat di dalam lingkaran Viu dan mendorong pengguna untuk tetap 

menggunakan Viu. 

Hipotesis 4b tidak didukung oleh penelitian ini. Hal ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Hamari et al. (2017). Pengguna merasa bahwa langkah-

langkah Viu dalam merespon masalah yang berhubungan dengan peningkatan menjadi 



 

 

pengguna premium tidak memiliki hubungan akan purchase intention tersebut. Metode 

pembayaran tersebut tidak memiliki hubungan langsung dengan Viu, akan tetapi 

pengguna melakukan pembayaran via sarana mobile payment. Jika ada permasalahan, 

maka respon yang baik sebetulnya bergantung pada bagaimana respon dari mobile 

payment tersebut dalam segera melakukan koneksi dengan Viu. Meskipun demikian, 

Viu tetap menyediakan sarana “Contact Us” agar pengguna dapat tetap berkomunikasi 

dengan customer service Viu dengan email jika ada masalah yang perlu didiskusikan 

dengan Viu. Dengan demikian, Responsiveness dari Viu sendiri tidak memiliki 

pengaruh atas Purchase Intention. 

 

 
Gambar 2. Hasil Model Struktural dengan nilai Estimate 

 

Hipotesis 5 didukung oleh penelitian ini. Hal ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Fernandes et al. (2019) yang menyatakan bahwa dimensi Perceived Fee 

berpengaruh secara positif terhadap Purchase Intention. Dalam konteks penelitian ini, 

biaya yang dikeluarkan oleh pengguna dapat mempengaruhi intensi pengguna untuk 

melakukan upgrade menjadi pengguna premium. Jika pengguna merasa harga atau 

pengorbanan yang dikeluarkan tidak sebanding dengan konten yang diterima oleh 

pengguna, maka pengguna menjadi enggan untuk melakukan upgrade. Hal ini juga 



 

 

dapat dipengaruhi oleh harga yang ditetapkan oleh penyedia layanan video streaming 

lainnya. Selain itu, desain dari freemium tersebut juga mempengaruhi keputusan 

pengguna untuk membeli konten premium. Dalam kasus aplikasi Viu, pengguna gratis 

dihujani dengan iklan di tengah-tengah tayangan suatu judul. Beberapa pengguna 

mungkin merasa tidak nyaman karena iklan tersebut sangat menganggu kenyamanan 

menonton video. Hal ini akan membuat pengguna merasa bahwa biaya yang 

dikeluarkan untuk menjadi member premium akan sebanding dengan kenyamanan 

yang pengguna dapatkan, sehingga akan menurunkan Perceived Fee dari konten 

premium tersebut.  

Hipotesis 6 didukung oleh penelitian ini dan sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Hamari et al. (2017). Dalam konteks penelitian ini, jika pengguna telah 

merasakan pengalaman selama menggunakan aplikasi Viu, terutama pengalaman yang 

menyenangkan, maka pengguna semakin berminat untuk melakukan pembelian konten 

premium. Hal ini juga sejalan dengan model bisnis freemium yang berusaha 

mengumpulkan database pengguna sebanyak-banyaknya dengan menggratiskan 

layanan aplikasi Viu tersebut. Setelah pengguna gratis merasakan bahwa aplikasi Viu 

merupakan sesuatu yang nyaman untuk dinikmati, maka pengguna akan semakin 

nyaman untuk melakukan konversi ke pengguna premium. Nilai estimate antara 

variabel Use Intention dan Purchase Intention adalah 0,779, sedangkan nilai estimate 

antara Perceived Fee dan Purchase Intention adalah -0,245. Dapat disimpulkan bahwa 

Use Intention memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap Purchase Intention. 

Dengan demikian, Use Intention merupakan faktor yang paling penting dalam 

membentuk intensi dari pengguna untuk melakukan peningkatan atau upgrade ke 

konten premium.  

 

4. Konklusi 

Pengujian dengan metode SEM menggunakan software AMOS menemukan 

bahwa dari 10 hipotesis yang telah disiapkan, ada 4 hipotesis yang terdukung dan ada 

6 hipotesis yang tidak terdukung. Terdapat pengaruh positif signifikan antara reliability 

dengan use intention, antara responsiveness dengan use intention, antara use intention 

dan purchase intention, serta terdapat pengaruh negatif signifikan antara perceived fee 

dengan purchase intention.  Assurance dan empathy tidak memiliki pengaruh 

signifikan terhadap use intention, sedangkan untuk semua dimensi service quality yaitu 

reliability, assurance, empathy dan responsiveness tidak terdapat pengaruh signifikan 

terhadap purchase intention. 

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, di antaranya penelitian berfokus 

pada objek penelitian Viu saja, sehingga dapat juga dilakukan pada layanan video 

streaming berbasis freemium lainnya untuk menguji reliabilitas model penelitian. 

Responden dalam penelitian selanjutnya juga dapat ditambahkan responden yang 

menggunakan dan melakukan pembelian premium Viu sehingga responden 

mendapatkan gambaran yang lebih lengkap atas situasi dan kinerja dari Viu. Selain itu, 

penelitian ini dilakukan dalam masa pandemi, dimana kebiasaan masyarakat menjadi 

berubah karena tidak dapat bersosialisasi di ruang terbuka. Terdapat kemungkinan 

bahwa setelah masyarakat tidak berada dalam masa pandemi, maka masyarakat akan 

lebih aktif untuk melakukan kegiatan di luar ruangan, sehingga hiburan dalam ruangan 



 

 

seperti Viu mungkin akan berkurang peminatnya. Penelitian ini meneliti tentang 

perceived fee dan pengaruhnya terhadap purchase intention. Berdasarkan desain dari 

model bisnis freemium, dapat ditambahkan variabel lain yang lebih mempengaruhi 

pengguna untuk melakukan upgrade ke pengguna premium. Misalnya enjoyment, 

ragam dari konten, dan lain sebagainya. Dengan demikian, konstruk ini menjadi lebih 

jelas dan lengkap. 
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