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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Teori difusi inovasi yang dikembangkan Everett M Rogers dikenal luas 

sebagai teori yang membahas keputusan inovasi. Melalui buku Diffusion of 

Innovation (DOI), Rogers (1983) menawarkan konsep difusi inovasi berikut 

kecepatan sebuah sistem sosial menerima ide-ide baru yang ditawarkan 

sebuah inovasi. Teori Rogers ini hingga kini banyak dirujuk para peneliti 

khususnya saat membahas soal difusi inovasi.  

Saverin-Tankard Jr (2005) mengatakan  riset difusi inovasi karya 

Rogers paling terkenal dan dihormati secara luas. Rogers mengkaji hampir 

4.000 publikasi difusi untuk merevisi teori tentang proses keputusan inovasi 

sebelumnya. Peningkatan yang sangat besar dalam riset difusi saat itu.  

Peneliti tertarik menggunakan perspektif Rogers (1983) tentang 

karakteristik inovasi guna membantu menjelaskan niat konsumen Solopos 

edisi cetak untuk mengadopsi koran Solopos epaper. Selain itu peneliti juga 

menggunakan teori Technology Acceptance Model (TAM) yang 

dikembangkan Fred D. Davis (1986) untuk menjelaskan perilaku niat 

(behavior intention).   

Ada tiga konsep pokok yang dibahas Rogers dalam DOI, yakni inovasi, 

difusi, dan adopsi. Inovasi adalah sebuah ide, praktik atau objek yang 

dipersepsikan sebagai sesuatu yang baru oleh individu. Sedangkan difusi 

merupakan proses mengkomunikasikan sebuah inovasi melalui saluran 

komunikasi tertentu dalam waktu tertentu kepada anggota sistem sosial. 

Adopsi akan terjadi ketika individu menggunakan secara penuh sebuah 

inovasi ke dalam praktek sebagai pilihan terbaik (Rogers, 1983). Armstrong 

dan Kotler (2009) seperti dikutip Tanakinjal.et.al., (2011) mendefinisikan 

proses adopsi inovasi merupakan proses mental di mana seorang individu 

melalui tahap pertama dalam mempelajari inovasi menuju adopsi final.  
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Dalam konteks difusi inovasi menuju adopsi final itulah Rogers (1983) 

menawarkan karakteristik yang dapat membantu mengurangi ketidakpastian 

tentang inovasi sehingga memengaruhi tingkat adopsi seseorang terhadap 

produk baru. Faktor Karakteristik inovasi ini dapat memengaruhi individu 

atau sistem sosial terhadap tingkat adopsi atau rate of adoption atau 

kecepatan relatif sebuah inovasi itu diadopsi oleh anggota sistem sosial.  

Adapun lima karakteristik inovasi yang ditawarkan Rogers (1983) 

tersebut itu adalah : pertama, relative advantage (keunggulan relatif), yaitu 

kadar atau tingkat sebuah  inovasi dipersepsikan lebih baik daripada ide 

inovasi sebelumnya. Kedua, compatibility (kesesuaian) atau merupakan 

derajat sebuah inovasi itu dipersepsikan sesuai  dengan nilai-nilai yang sudah 

ada, pengalaman masa lalu, serta sesuai dengan kebutuhan orang-orang yang 

potensial sebagai pengadopsi. Ketiga, complexity (kerumitan) merupakan 

tingkat sebuah inovsi itu dipersepsikan sulit untuk dipahami atau digunakan.  

Keempat, trialability (ketercobaan) atau derajat sebuah inovasi dapat 

dieksperimentasikan pada lingkup terbatas. Kelima, observability 

(keterlihatan)  merupakan tingkat di mana sebuah inovasi itu dapat terlihat 

bagi orang lain.  

Lima karakteristik inovasi itu, menurut Rogers (1983), dalam proses 

keputusan inovasi berada tahap persuasion stage (tahap persuasi) yang akan 

sangat penting perannya dalam keputusan inovasi. Bila sebuah inovasi itu 

punya keunggulan relatif, sesuai dengan nilai-nilai dan kebiasaan 

sebelumnya, tidak rumit, dapat diujicobakan, serta dapat diobservasi, maka 

inovasi itu akan cepat diadopsi oleh indivisu atau sistem sosial.  

         Sedangkan teori TAM oleh Fred D. Davis untuk membantu menjelaskan 

perilaku niat (behavioral intention). Behavioral intention merupakan sikap 

seseorang yang memiliki tendensi untuk bereaksi dan menjadi faktor penting  

untuk memprediksi perilaku konsumen (Lee & Lee, 2011; Shiau, 2014). 

Behavioral intention digunakan menjelaskan perilaku niat di mana sikap 

seseorang terhadap penggunaan sistem dipengaruhi oleh dua faktor, yakni 

persepsi kegunaan sistem (perceived usefulness) dan persepsi kemudahan 
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penggunaan suatu sistem (perceived ease of use). Dalam penelitian ini niat 

mengadopsi dimaknai sebagai tendensi seseorang untuk bereaksi guna 

menentukan untuk mengadopsi secara penuh sebuah inovasi sebagai pilihan 

terbaik.  

        Peneliti tertarik untuk menggunakan kerangka teori Rogers tentang 

karakteristik inovasi untuk memprediksi perilaku niat pembaca Harian 

Solopos edisi cetak untuk mengadopsi Solopos epaper atau koran Solopos 

elektronik. Epaper merupakan koran yang tata letak serta kontennya sama 

dengan koran edisi cetak  tapi wujudnya tidak dalam bentuk kertas melainkan 

versi digital yang disebarkan dalam melalui jaringan internet. Epaper kali 

pertama diperkenalkan sekitar tahun 1995 (Leckner & Appelgren, 2007). 

Sedangkan Solopos epaper diluncurkan pada 2015 melalui situs 

www.epaper.solopos.com, sehingga produk ini termasuk produk baru.  

        Dari berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan karakteristik inovasi 

Rogers ini sangat memengaruhi konsumen untuk berniat mengadopsi produk 

inovatif. Penelitian Tanakinjal, et.al. (2001) menunjukkan relative advantage 

berpengaruh terhadap niat mengadopsi internet banking di Malaysia. 

Penelitian Lawson-Body, et.al., (2014) menemukan relative advantage 

berpengaruh positif terhadap keputusan para anggota veteran perang 

mengadopsi layanan e-goverment.  

       Penelitian Slyke, et.al., (2002) menemukan compatibility berpengaruh 

terhadap niat menggunakan groupware (grup percakapan untuk bekerja) 

untuk kepentingan organisasi. Sedangkan penelitian Tanakinjal, et.al. (2011) 

menunjukkan complexity berpengaruh secara positif terhadap niat 

mengadopsi mobile marketing di Malaysia. Penelitian Slyke, et.al., (2002) 

menemukan trialability berpengaruh terhadap niat menggunakan aplikasi 

grupware untuk menunjang kerja organisasi. Lee, et.al., (2011) menemukan 

variabel observability berpengaruh positif terhadap niat menggunakan sistem 

pembelajaran secara online karyawan perusahaan di Taiwan.  

        Saat ini para pengelola surat kabar harus berpikir keras agar lini 

bisnisnya tetap eksis. Temuan-temuan baru di bidang teknologi informasi 
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telah memengaruhi banyak hal. Perubahan secara teknologis di industri media 

massa tidak hanya mengubah channel atau medium dalam penyebaran 

informasi, tapi juga mengubah perilaku khususnya cara orang mengonsumsi 

informasi. Selama ini penyebaran informasi identik dengan kertas sebagai 

medianya, baik dalam bentuk surat kabar maupun majalah. Dalam bahasa 

Inggris suratkabar adalah “newspaper” atau kertas berita. Kata “berita” dan 

“kertas” seolah menjadi dua kata yang tidak bisa dipisahkan. Ide surat kabar 

sudah setua zaman Romawi Kuno. 

Kala itu kejadian sehari-hari diterbitkan dalam bentuk gulungan yang 

disebut Acta Durna atau “kegiatan hari”. Itulah koran pertama yang pernah 

dibuat orang. Surat kabar mulai populer serta tumbuh pesat setelah Johanes 

Gutenburg menemukan mesin cetak pada 1450.  Selama lebih dari 500 tahun 

kertas kemudian menjadi media penyebaran informasi, data dan dokumen 

yang dinilai paling efisien (Tebbel, 1997; Fidler, 2003).  

Teknologi di dunia maya kini berubah menjadi channel baru dalam 

penyampaian informasi ke publik. Tak aneh bila perusahaan suratkabar kini 

banyak yang memanfaatkan teknologi internet sebagai media penyebaran 

produknya ke konsumen.    

Transformasi dari cetak ke digital oleh perusahaan media dilakukan 

melalui berbagai cara. Selain membangun situs berita yang bersifat running 

news (berita selalu diperbaharui setiap saat), perusahaan koran juga 

meluncurkan koran versi digital atau koran elektronik (epaper). Riset 

Penyelenggara Jasa Internet (APJII) menunjukkan pengguna internet di 

Indonesia dari tahun ke tahun terus meroket. Pada 2016 pengguna internet 

mencapai 132,7 juta, meningkat 51,8% dari riset yang sama pada 2014 

(https://www.apjii.or.id/content/read/39/264/Survei-Internet-APJII-2016). Hal 

ini menunjukkan potensi pasar pengguna internet terus naik.  

Dalam kaitan ini peneliti tertartik untuk membuktikan apakah 

karakteristik inovasi yang dikembangkan Rogers itu berpengaruh terhadap 

niat mengadopsi Solopos epaper di kalangan pembaca koran Solopos edisi 

cetak. Pada penelitian-penelitian sebelumnya karakteristik inovasi 
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berpengaruh terhadap niat mengadopsi sebuah inovasi, namun apakah hal itu 

juga berlaku dalam hal niat mengadopsi koran elektronik?  

 

B. Rumusan Masalah 

         Berdasarkan paparan di latar belakang masalah tersebut, rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah, apakah karakteristik inovasi yang terdiri 

dari relative advantage, compatibility, complexity, trialability, dan 

observability berpengaruh terhadap niat mengadopsi koran Solopos epaper? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Menganalisis pengaruh karakteristik relative advantage terhadap niat 

mengadopsi  Solopos epaper  di kalangan pembaca Solopos.   

2. Menganalisis pengaruh karakteristik compatibility terhadap niat 

mengadopsi Solopos epaper di kalangan pembaca Solopos.  

3. Menganalisis pengaruh karakteristik complexity terhadap niat mengadopsi 

Solopos epaper di kalangan pembaca Solopos.  

4. Menganalisis pengaruh karakteristik trialability terhadap niat mengadopsi 

Solopos epaper di kalangan pembaca Solopos.  

5. Menganalisis pengaruh karakteristik observability terhadap niat 

mengadopsi Solopos epaper di kalangan pembaca Solopos.  

 

D. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait 

dengan tema penelitian, di antaranya :   

 

1. Bagi Perusahaan 

 Hasil penelitian ini dapat digunakan perusahaan untuk melihat 

seberapa besar pengaruh karakteristik inovasi terhadap niat mengadopsi 

Solopos epaper. Perusahaan, dalam hal ini PT. Aksara Solopos selaku 

penerbit Harian Solopos, bisa menggunakan hasil penelitian ini untuk 
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menentukan strategi pemasaran yang tepat untuk memasarkan produk 

Solopos epaper. 

 

2. Bagi Akademisi  

Temuan dalam penelitian ini diharapkan menjadi referensi peneliti-

peneliti lain yang tertarik untuk meneliti pengaruh karakteristik  inovasi 

terhadap niat mengadopsi koran epaper.  

 

 

 

 


