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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Musik seperti sudah tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia.

Kini musik telah menjadi konsumsi manusia sehari-hari. North, Hargreaves, dan

Hargreaves (2004) dalam Premuzic dan Furnham (2007) menyatakan :

Manusia secara tidak langsung mendengarkan musik ketika berada di toko,
restoran, dan di tempat-tempat komersial lainnya. Namun manusia secara
langsung juga mendengarkan musik ketika sedang berada di rumah, di
mobil, saat berolahraga, dan dalam lingkungan sehari-hari lainnya. Hal ini
mungkin dilakukan manusia untuk mencapai tujuan psikologis yang
berbeda-beda, seperti membantu mengungkapkan suasana hati (mood)
tertentu, atau untuk meningkatkan rangsangan emosional.

Sebuah studi psikologis dan empiris baru menyatakan bahwa musik

merupakan sebuah identitas bagi setiap individu khususnyaa bagi anak muda,

musik digunakan untuk menumbuhkan sebuah kesan tertentu pada orang lain

(North, Hargreaves, dan O’Neill 2000; Tarrant dkk., 2000 dalam Premuzic dan

Furnham, 2007). Di kalangan pelajar atau mahasiswa musik tidak hanya sebagai

sebuah gaya hidup saja. Banyak pelajar mendengarkan musik untuk mengurangi

efek emosional seperti stres dan kecemasan dalam menghadapi suatu

permasalahan, selain itu musik juga dapat membantu agar fokus dalam belajar

(Dolegui, 2013).

Banyak cara yang dapat dilakukan manusia untuk dapat mendengarkan

musik mulai dari menyaksikan pertunjukan musik secara langsung, mendengarkan

musik melalui siaran radio atau televisi, serta mendengarkan musik melalui media

rekam seperti kaset dan CD. Dengan kemajuan teknologi yang semakin canggih
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serta didukung dengan teknologi internet yang semakin cepat kini mendengarkan

musik dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun dengan menggunakan teknologi

musik digital.

Mendengarkan musik digital dapat dilakukan dengan menggunakan media

mp3 player atau ipod bahkan dengan kemajuan teknologi seperti pada saat ini

mendengarkan musik dapat dilakukan menggunakan perangkat seluler yang

mendukung teknologi musik digital. Perkembangan musik digital semakin

meningkat seiring dengan meningkatnya teknologi digital yang berkembang

semakin cepat. Data International Federation of the Phonographic Industry (IFPI)

tahun 2009 mencatat bahwa untuk pertama kalinya 26% pendapatan perusahaan

rekaman berasal dari penjualan musik digital. Jumlah tersebut terus meningkat

signifikan dan mencapai 39% pada 2013 (the-marketeers.com, 2014). Dengan

menggunakan teknologi internet konsumen dapat membeli musik yang diinginkan

melalui toko download seperti iTunes Store, Google Play, Melon, Langit Musik

dan lain-lain, kemudian memindahkan musik tersebut ke dalam perangkat

pemutar musik seperti iPod, Mp3 player melalui media PC, bahkan dengan

kemajuan teknologi saat ini konsumen juga dapat membeli secara langsung musik

yang diinginkan melalui perangkat seluler yang sudah mendukung teknologi

internet. Untuk dapat membeli musik di toko download konsumen harus memiliki

ID atau Account ditoko download tersebut. Metode pembayaran yang dapat

digunakan untuk membeli musik di toko download adalah dengan menggunakan

kartu kredit dimana informasi pembayaran harus dicantumkan dalam ID atau

Account konsumen untuk dapat membeli musik yang diinginkan. Harga satu
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musik dalam toko download berkisar antara Rp 3.000,- sampai dengan Rp

10.000,- tergantung pada jenis musik dan artists-nya.

Selain membeli melalui toko download musik juga dapat di-download

secara gratis di internet melalui situs-situs file sharing. Dengan menggunakan

media search engines seperti Google konsumen dapat dengan mudah menemukan

musik yang ingin di-download dengan memasukkan judul lagu dan nama

penyanyinya dengan memasukkan kata “mp3” diakhir kalimat, search engines

akan membawa konsumen pada situs-situs file sharing yang menyediakan musik

secara gratis. Menurut Cox dan Collins (2014) file sharing adalah aktifitas

mendistribusikan materi digital antar kelompok konsumen. Konten yang

dibagikan sering berbentuk media hiburan yang diambil dari sumber asli yang

dilindungi hak cipta seperti CD atau DVD asli yang diperdagangkan, dimana hal

tersebut adalah ilegal untuk berbagi file-file ini tanpa izin dari pemilk hak cipta.

Walaupun gratis dan banyak situs-situs file sharing tersedia di internet tanpa

disadari orang yang telah meng-upload dan men-download musik melalui situs

file sharing telah melakukan pembajakan atau pelanggaran hak cipta, hal ini tidak

dibenarkan oleh Undang-undang.

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014

menjelaskan bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara

otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam

bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan. Pasal ini menjelaskan bahwa hak cipta memberikan hak

secara khusus atau ekslusif kepada pemegang hak cipta setelah suatu ciptaan
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dipublikasikan untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaannya atau

memberikan ijin untuk itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi

dan Transaksi Elektronik (UU ITE) musik di internet merupakan dokumen

elektronik (Pasal 1 butir 4), dan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen

Elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya

intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual

berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan (Pasal 25). Sehingga

barang siapa yang mengumumkan atau memperbanyak karya atau ciptaan tanpa

seijin pemegang hak cipta dapat dikatakan melanggar hak cipta atau yang disebut

dengan pembajakan. Musik yang disajikan dalam suatu situs file sharing yang

tidak mendapat ijin dari pemegang hak cipta dapat menjadikan perbanyakan file

musik semakin mudah, hal ini dapat dikategorikan sebagi pelanggaran Hak Cipta

atau pembajakan.

Adanya Undang-undang Hak Kekayaan intelektual atau Hak Cipta, tidak

menjadikan konsumen merasa takut untuk men-download secara ilegal sehingga

mengakibatkan angka pembajakan musik di Indonesia sangat tinggi, bahkan pada

tahun 2012 Indonesia masuk dalam daftar negara pelanggar hak cipta paling

diawasi. Dalam siaran pers United States Trade Representative, Indonesia berada

bersama 12 negara lain dalam priority watch list, peringkat tertinggi pelanggaran

hak cipta (tempo.co, 2013). Sedangkan menurut Ketua Umum Persatuan Artis

Penyanyi Pencipta Lagu dan Pemusik Republik Indonesia (PAPPRI) Tantowi

Yahya sebanyak 95% karya kreatif dan produk rekaman baik fisikal maupun
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digital diperkirakan merupakan rekaman ilegal (republika.co.id, 2014).

International Federation of the Phonographic Industry (IFPI) dalam Digital

Music Report 2014 mengestimasi bahwa 26 persen pengguna internet di Dunia

menggunakan layanan akses ilegal melalui komputer desktop. Dengan adanya

Undang-undang tersebut seharusnya pemegang hak cipta mendapatkan royalty.

Namun tingginya angka pembajakan di Indonesia membawa kerugian yang luar

biasa pada pelaku industri musik di indonesia. Menurut Menteri Perdagangan,

Gita Wirjawan (era pemerintahan Presiden SBY) nilai konsumsi musik rekaman

di Indonesia setiap tahun diperkirakan mencapai Rp 5 triliun. Dari jumlah tersebut

hanya 10 persen pendapatan musisi yang tercatat sedangkan sisanya 90 persen

atau Rp 4,5 triliun masuk ke kantong pembajak (antaranews.com, 2013).

Sedangkan menurut Toto Widjojo, salah satu pengurus Asosiasi Industri Rekaman

Indonesia (ASIRI), “bila diambil kerugian minimalnya, nilai kerugian yang

ditimbulkan pembajakan musik secara digital ini bisa sebesar Rp 2 triliun setiap

tahunnya, bila jumlah lagu ilegal yang ter-download sebanyak 6 juta perhari

dengan satu lagu dihargai Rp. 1.000,-. Sehingga kerugian diakibatkan oleh

download ilegal ini mencapai Rp. 6 milliar perhari” (wartaekonomi.co.id, 2012).

Sebagian konsumen mungkin tidak memahami dengan baik adanya aturan

tersebut bahwa tindakan men-download melalui situs file sharing tersebut

termasuk dalam pembajakan dan menyalahi aturan hukum yang berlaku. Bahkan

banyak konsumen yang memahami aturan tersebut sebagai tindakan ilegal yang

melanggar hukum namun tetap melakukannya dengan berbagai alasan seperti :

banyaknya konsumen yang melakukan tindakan ilegal yang sama bahkan dengan
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intensitas yang lebih tinggi, rendahnya daya beli konsumen di Indonesia, dan

kurang tegasnya hukum di Indonesia, yang mengakibatkan konsumen lebih

memilih untuk men-download secara ilegal. Banyaknya faktor yang

mempengaruhi konsumen untuk lebih memilih men-download secara ilegal

tersebut menjadi sangat menarik untuk diteliti.

Jacobs, Heuvelman, Tan dan Peters (2012) menyatakan banyak peneliti

telah berusaha untuk menjelaskan mengapa konsumen terus melanjutkan perilaku

men-download meskipun ada upaya untuk mencegah hal tersebut. Namun,

perbedaan dalam perilaku men-download dan ketertarikan untuk men-download

tidak bisa diperhitungkan menggunakan satu variabel tunggal. Faktor-faktor yang

mempengaruhi konsumen untuk men-download secara ilegal diantaranya adalah

faktor psikologi dan sosiologi.

Faktor psikologi dan sosiologi sangat berpengaruh terhadap perilaku

manusia dalam pengambilan keputusan. Dalam hal ini perilaku manusia dibentuk

dan dikendalikan oleh pengaruh lingkungan maupun pengaruh internal. Pengaruh

tersebut dijelaskan dalam teori kognitif sosial tentang fungsi psikososial dari segi

timbal balik triadik (Bandura,1986) dalam Bandura (2001:121). Teori ini

memahami perilaku manusia dimana faktor pribadi, pengaruh lingkungan, dan

sikap dalam kaitanya dengan pola sebab akibat.

Penelitian LaRose dan Kim (2007) yang mengadaptasi teori kognitif sosial

yang diusulkan oleh Bandura (1986) berdasarkan perspektif kognitif sosial

menemukan terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi niat konsumen untuk

melakukan atau melanjutkan perilaku men-download secara ilegal yaitu
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keyakinan konsumen pada kemampuannya dalam men-download musik secara

ilegal serta mengahindari hukum yang berlaku (self-efficacy), konsumen dengan

self-efficacy yang tinggi mereka akan merasa yakin bahwa mereka dapat

melakukan downloading secara ilegal sehingga niat untuk men-download secara

ilegal semakin tinggi; adanya suatu hasil yang diharapkan dengan men-download

musik secara ilegal (expected outcomes) yang meliputi ; mendengarkan musik

merupakan aktivitas sosial yang menyenangkan (social), keinginan untuk

mendengarkan musik yang bervariasi (novelty seeking), dengan men-download

musik secara ilegal akan menghemat uang (economic expectation), penelitian

Jacobs, Heuvelman, Tan dan Peters (2012) yang mengadaptasi penelitian LaRose

dan Kim (2007) menambahkan dimensi baru dalam expected outcomes yaitu

pengetahuan konsumen akan hukum tentang downloading yang berlaku

(knowledge of laws) dan keinginan konsumen untuk mendengarkan musik dalam

jumlah yang banyak (completionism), harapan akan hasil yang positif yang tinggi

dari men-download musik secara ilegal tersebut akan meningkatkan niat

konsumen untuk men-download musik secara ilegal; keinginan untuk men-

download juga dipengaruhi oleh (descriptive norms) yaitu lemahnya norma-norma

sosial dalam diri seseorang, dimana konsumen membandingkan perilaku

adaptifnya dengan orang lain, apabila konsumen mengetahui orang lain men-

download secara ilegal lebih banyak dari pada dirinya maka niat untuk men-

download akan semakin tinggi; kemudian (moral justification) yaitu keadaan

dimana konsumen melakukan pembenaran atas perilaku tidak etis men-download

musik secara ilegal, semakin tinggi konsumen melakukan pembenaran atas
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perilaku men-download secara ilegal maka niat untuk men-download akan

semakin meningkat; niat untuk men-download musik secara ilegal juga

dipengaruhi oleh perilaku men-download musik secara ilegal yang sudah menjadi

kebiasaan sehingga pengendalian diri menjadi lemah (deficient self-regulation),

perilaku men-download secara ilegal yang telah menjadi kebiasaan menunjukkan

lemahnya kontrol dalam diri konsumen semakin tinggi sehingga niat untuk men-

download secara ilegal semakin bertambah besar.

Dengan mengadaptasi penelitian dari LaRose dan Kim (2007) yang

dikembangkan oleh penelitian Jacobs, Heuvelman, Tan dan Peters (2012) tentang

perspektif teori kognitif sosial dalam perilaku men-download secara ilegal,

penelitian ini menguji bagaimana pengaruh self-efficacy, expected outcomes,

descriptive norm, moral justification dan deficient self-regulation terhadap niat

men-download musik secara ilegal (intention to continue downloading).

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, permasalahan penelitian ini

dirumuskan sebagai berikut :

1. a. Apakah self-efficacy berpengaruh signifikan positif secara langsung

terhadap expected outcomes ?

b. Apakah self-efficacy berpengaruh signifikan positif secara tidak

langsung terhadap intention to continue downloading melalui expected

outcomes ?
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2. Apakah expected outcomes berpengaruh signifikan positif secara langsung

terhadap intention to continue downloading ?

3. a. Apakah social expected outcomes berpengaruh signifikan positif

secara langsung terhadap descriptive norms ?

b. Apakah social expected outcomes berpengaruh signifikan positif secara

tidak langsung terhadap intention to continue downloading melalui

descriptive norm ?

4. Apakah descriptive norms berpengaruh signifikan positif secara langsung

terhadap intention to continue downloading ?

5. Apakah moral justification berpengaruh signifikan positif secara langsung

terhadap intention to continue downloading ?

6. Apakah deficient self-regulation berpengaruh signifikan positif secara

langsung terhadap intention to continue downloading ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, maka penelitian ini memiliki

tujuan sebagai berikut :

1. a. Mengetahui apakah self-efficacy berpengaruh signifikan positif

secara langsung terhadap expected outcomes.

b. Mengetahui apakah self-efficacy berpengaruh signifikan positif secara

tidak langsung terhadap intention to continue downloading melalui

expected outcomes.
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2. Mengetahui apakah expected outcomes berpengaruh signifikan positif

secara langsung terhadap intention to continue downloading.

3. a. Mengetahui apakah social expected outcomes berpengaruh

signifikan positif secara langsung terhadap descriptive norms.

b. Mengetahui apakah social expected outcomes berpengaruh signifikan

positif secara tidak langsung terhadap intention to continue

downloading melalui descriptive norms.

4. Mengetahui apakah descriptive norms berpengaruh signifikan positif

secara langsung terhadap intention to continue downloading.

5. Mengetahui apakah moral justification berpengaruh signifikan positif

secara langsung terhadap intention to continue downloading.

6. Mengetahui apakah deficient self-regulation berpengaruh signifikan positif

secara langsung terhadap intention to continue downloading.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai

berikut :

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai

aktifitas men-download musik secara ilegal, tentang pengaruh self-

efficacy, expected outcomes, descriptive norm, moral justification dan

deficient self-regulation terhadap niat men-download musik secara

(intention ilegal to continue downloading) sehingga pihak-pihak yang
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terkait dapat memberikan kebijakan yang tepat untuk mengurangi angka

pembajakan musik digital.

2. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan sumbangan

ilmu pengetahuan khususnya mengenai perilaku konsumen dalam

pembajakan musik digital serta dapat digunakan sebagai referensi untuk

penelitian berikutnya.

1.5. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran umum tentang penelitian yang dilakukan,

maka penulisan skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Di dalam bab ini diuraikan latar belakang yang menjelaskan dasar pemikiran

masalah dalam menentukan topik skripsi. Selanjutnya dijelaskan rumusan

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematikan penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini terdiri dari berbagai landasan teoritis yang mendasari kegiatan penelitian

yang terdiri dari teori yang berhubungan dengan masalah yang diidentifikasi serta

penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan dan sumber untuk bahan

analisis, hipotesis dan model analisis.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSI PENGARUH SELF-EFFICACY, MORAL JUSTIFICATION DAN DEFICIENT SELF REGULATION  
TERHADAP INTENTION TOCONTINUE DOWNLOADING DIGITAL MUSIC SECARA ILEGAL 
DENGAN EXPECTED OUTCOMES DAN DESCRIPTIVE NORMS SEBAGAI VARIABEL MEDIATOR

HADI  
WINANDAR



12

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan pembahasan menggenai pendekatan metode penelitian,

identifikasi variabel, penjelasan tentang jenis dan sumber data, prosedur

pengumpulan data serta teknik analisis yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV : HASIL PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan pembahasan hasil penelitian dengan menggunakan model

analisis yang telah diajukan, pengujuan reliabilitas dan validitas, pengujian

hipotesis dan interpretasi hubungan antar variabel.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini membahas kesimpulan dari pembahasan hasil penelitian yang merupakan

jawaban dari rumusan masalah atau hipotesis yang diajukan dan saran yang

berupa anjuran bagi pihak yang terkait dengan penelitian dan penelitian yang akan

datang.
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