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ABSTRACT 

Mobile coupon (m-coupon) is a coupon message sent to consumers through a social media 

application that contains offers such as discounts and others. M-coupons are increasingly being 

used by marketers as a promotional tool that is seen as a promotional tool that is cheaper 

compared to other marketing tools and viewed as relatively more efficient when compared to 

traditional coupons. in this study tried to find out the role of several variables positive attitude 

toward m-coupon, perceived control, and social influence on the formation of intention to use m-

coupon on line applications, as well as the implications for marketers. Marketers' implications are 

seen from the intention to exchange m-coupons and influence people around them to use and 

exchange m-coupons. 

This research was carried out with a descriptive design, such as empirical evidence on a 

number of hypotheses that used survey data collected by 95 people as samples. This analysis is 

carried out quantitatively using a Structural Equation Modeling (SEM) approach. 

The results of this study show the influence of the positive aspects of attitude toward m-

coupon, perceived control, and social influence on the intention to redeem m-coupon on line 

applications and show that economic benefits, and convenience proved to have an influence on 

positive attitude toward m-coupon . 

 

 Keywords  : Mobile Coupon, positif attitude toward m-coupon, perceived control, social 

influence, intention to redeem m-coupon  

Pendahuluan 

Mobile Marketing mulai disebut-sebut adalah masa depan dari marketing, dimana 

perangkat mobile seakan mengambil alih perhatian pasar (Dewina, 2017). Mobile coupon (m-

coupon) didefinisikan sebagai coupon dalam bentuk digital yang dikirim ke perangkat mobile 

(seperti ponsel pintar dan asisten digital pribadi) (Zhao, 2016). M-coupon merupakan promo 

produk melalui sistem mobile dengan mengintegrasikan QR code atau Barcode, dimana iklan akan 

ditampilkan dalam bentuk pesan  yang dikrimkan melalui aplikasi mobile messenger yang berisi 

promosi produk atau jasa (Arfiani & Harjoko, 2016).Beberapa aplikasi mobile messenger sudah 

mulai menyediakan fitur-fitur khusus untuk merek dan pemasar seperti  Line (line @ & line official 

accounts) (Martin &  Osawa, 2016). Jadi dapat dikatakan aplikasi sosial media (dalam hal ini line 

app) merupakan sarana untuk mengirimkan m-coupon pada konsumen. 

Sebagai pendekatan pemasaran mobile messenger yang efektif, m-coupon telah banyak 

dilakukan diadopsi oleh beberapa perusahaan. Menurut (NULL, 2013) terdapat 4 (empat) faktor  

faktor  mengapa banyak merek dan pengencer tertarik menewarkan m-coupon yaitu: pertama m-

coupon ini mendongkrak pendapatan digital. Kedua m-coupon juga mampu menaikkan penjualan 
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offline dan menambah trafik kunjungan ke toko. Ketiga sarana mengumpulkan data. Keempat 

membangun relasi. 

Di penelitian Juniper 2012, di temukan  bahwa nilai pelunasan total m-coupon secara global 

akan mencapai USD 43 miliar pada tahun 2016 (Zhao, 2016). data tren e-commerce, 49% 

pelanggan yang melakukan transaksi online mengatakan bahwa mereka rela berganti merek 

produk demi m-coupon (merujuk pada diskon) (Randi Eka, 2017). Dari data statistik iPrice 

Indonesia, model m-coupon didominasi penggunaannya oleh kalangan produktif atau kalangan 

generasi muda yaitu dari usia 18-24 23,47% dan usia 25-34 yautu 47,6 (Prasatya, 2017).  

Di beberapa tahun ini penelitian mengenai m-coupon sudah banyak diteliti dan di publikasikan, 

salah satunya adalah penelitian yang dilakukan  oleh Achadinha et al., (2014), yaitu meneliti 

tentang  factor pendorong niat konsumen untuk menukarkan m-coupon. Penelitian  tersebut 

menghasilkan Analisa yaitu economic benefit dan convenience memiliki pengaruh terhadap positif 

attitude toward m-coupon serta positif attitude toward m-coupon dan perceived control memiliki 

pengaruh positif terhadap intention to redeem m-coupon. Semua dari hipostesis yang ada  hanya 

social influence yang memiliki hasil yang tidak didukung oleh data. Penelitian lain tentang m-

coupon yaitu (Im & Ha, 2014) penelitian ini meneliti tentang efek dari karakteristik yang dirasakan 

dari layanan m-coupon  pada sikap dan efek pada niat perilaku untuk menggunakan layanan 

tersebut. efek dari karakteristik yang dirasakan dari layanan coupon pada sikap dan efek dari 

inovasi pribadi dan norma subjektif (SN) pada niat perilaku (BI) untuk menggunakan layanan 

tersebut dan memberi saran yaitu dengan menambahkan faktor security risk, privacy risk. 

(Dickinger & Kleijnen, 2008) penelitian ini menyelidiki maksud konsumen untuk menebus m-

coupon, yaitu meneliti faktor economic benefit, perceived control, attitude, serta intention to 

redeem m-coupon  yang menjadi bagian faktor yang juga diteliti dalam penelitian ini. 

Landasan Teori 

1. Mobile Coupon 

Mobile coupon (M-coupon) adalah coupon digital yang dikirim ke perangkat mobile seperti ponsel, 

telepon pintar, atau asisten digital pribadi. Mereka bisa membawa pesan termasuk teks, gambar, 

audio, dan, baru-baru ini, bahkan video (Dickinger & Kleijnen, 2008). Mobile Marketing 

Association (2007) mendefinisikan m-coupon  sebagai "teks atau sebuah tiket gambar yang 

diminta atau dikirim ke ponsel konsumen yang bisa disimpan dan ditukar dengan diskon finansial 

saat membeli produk atau jasa. M-coupon adalah alat promosi penjualan yang umum digunakan 

yang menawarkan diskon kepada pengguna untuk membeli produk (Raghubir, 

2017).Dibandingkan dengan coupon tradisional, penawaran m-coupon lebih cepat dan dapat 

segera dikirim ke calon pelanggan tergantung pada waktu yang relevan hari / minggu (Banerjee & 

Yancey, 2010). 

2. Aplikasi Line 

Salah satu fitur unggulan line adalah line Official Accounts (OA), fitur ini merupakan fitur 

yang disediakan line untuk brand yang melakukan strategi marketingnya di line. Setiap brand akan 

diberikan suatu akun yang dikelola sendiri dan digunakan untuk berinteraksi dengan 

konsumennya. . Seperti pada message function, akun OA bisa menggunakan rich message 

function, dimana brand bisa mengirimkan pesan berupa foto dan teks dalam bentuk m-coupon 

sehingga akan memberikan kesan yang lebih menarik bagi user.  
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Brand bisa mengatur chat balasan apa yang akan diberikan ke user apabila user melakukan 

chat ke OA klien dengan kata kunci tertentu. Line  juga menyediakan Page Function untuk 

mengirim coupon diskon atau pesan yang tidak bisa dimuat dalam satu message. Lalu ada 

Research Page Function yang akan membantu klien OA untuk mengadakan survey atau penelitian 

tentang produknya. Terakhir adalah Promotion Stickers, dimana brand bisa membuat line Stickers 

sesuai dengan maskot brand yang nantinya bisa di download dan digunakan mereka sehingga 

diharapkan menaikan awareness brand tersebut di pasaran. 

 

3. Pengaruh Economic Benefit terhadap Positive Attitude Toward M-coupon. 

 

 Manfaat ekonomi m-coupon dapat membuat konsumen menjadi lebih positif terhadap m-

coupon (Nikander, 2011). Manfaat ekonomi dapat dikatakan sebagai konsep penghematan uang, 

yang secara positif mempengaruhi persepsi konsumen terhadap m-coupon (N. M. Achadinha et 

al., 2014). M-coupon dengan tingkat penghematan uang  yang tinggi cenderung ditebus karena 

konsumen mendapatkan keuntungan benefit dari m-cupon tersebut (Liu et al., 2015).  

 M-coupon  digunakan sebagai alat promosi penjualan, yaitu untuk memberikan konsumen 

diskon yang dapat menghasilkan keuntungan ekonomi bagi konsumen  (N. M. Achadinha et al., 

2014). Money saving didefinisikan sebagai persepsi konsumen terhadap penghematan belanja dari 

penggunaan aplikasi M-coupon (Liu et al., 2015).  

 Nilai nominal m-coupon mencerminkan tingkat penghematan uang, dan merupakan faktor 

penentu utama perilaku penukaran konsumen (Liu et al., 2015). Berdasarkan tinjauan literatur 

hipotesis yang diajukan adalah : 

 

H1: Economic Benefit  berpengaruh positif terhadap Positive Attitude Toward M-coupon. 

 

4. Pengaruh Convenience terhadap Positive Attitude Toward M-coupon. 

Kenyamanan memiliki hubungan yang kuat dengan niat konsumen untuk melakukan 

pembelian atau penggunaan layanan m-coupon (Jiang, 2014). Kenyamanan mengacu pada 

"sejauhmana aktivitas penggunaan teknologi dapat dirasakan lebuh mudah untuk di gunakan, 

terlepas dari konsekuensi apapun yang mungkin dapat di diantisipasi" (Nysveen, Pedersen, & 

Thorbjørnsen, 2005).  

Di penelitian Pinho and Soares, (2011) menunjukkan bahwa semakin besar tingkat 

kenyaman dalam menggunakan menggunaka aplikasi m-coupon, semakin tinggi niat untuk  

menggunakan. Keyamanan menggunakan m-coupon di pengaruhi oleh kemudahan dari 

penggunaan perangkat mobile dan keinginan konsumen untuk menggunakan  (Maria et al., 2014).  

    Kenyamanan memiliki efek kuat pada keinginan konsumen untuk beradaptasi dan 

mengunakan aplikasi mobile (Shen et al., 2010). Bahwa semakin besar biaya dan waktu atau 

tingkat kerumitan yang terkait dengan layanan atau penggunaan m-coupon, maka semakin rendah 

tingkat kenyamanan layanan yang dirasakan konsumen (Jiang, 2014). Berdasarkan wawasan ini, 

kenyamanan oleh karena itu diprediksi memiliki hubungan positif langsung dengan konsumen 

yang bersikap positif  terhadap m-coupon (N. M. Achadinha et al., 2014). Konsumen yang merasa 

berbelanja online itu menyenangkan dengan menggunakan ponsel mungkin cenderung 

menunjukkan sikap yang lebih positif terhadap iklan mobile (Kim, Ma, & Park, 2009). 

Berdasarkan tinjauan literatur hipotesis yang diajukan adalah : 

 

H2: Convenience berpengaruh positif terhadap Positive Attitude Toward M-coupon.  
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5. Pengaruh Positive Attitude Toward M-coupon terhadap Intention to Redeem M-coupon. 

Semakin konsumen berpikir bahwa m-coupon sangatlah bermamfaat maka besar pula 

keinginan konsumen untuk menebus atau menukarkan  m-coupon (Dickinger & Kleijnen, 2008). 

Sikap positif konsumen pada penggunaan layanan mobile pada umumnya akan berkurang jika 

konsumen  menyadari bahwa manfaat yang dirasakan dari layanan m-coupon tidak sebanding 

dengan usaha untuk menukarkan m-coupon tersebut (Pagani, 2004). Dan dalam penelitian yang 

dilakukan oleh Dickinger & Kleijnen, (2008) juga mengatakan bahwa sikap positif konsumen akan 

berkurang jika penebusan m-coupon sangat sulit dan membutuhkan usaha dan waktu yang panjang 

dalam menebus  m-coupon. 

Menunjukkan bahwa sikap yang positif dari konsumen terhadap m-coupon secara 

signifikan mempengaruhi niat untuk menerima iklan mobile (Nikander, 2011). Sikap positif 

konsumen terhadap m-coupon yang membuat dia relah memberikan informasi pribadinya untuk  

untuk menggunakan dan menukarkan coupon mobile (Im & Ha, 2013). Dalam penelitian Nikader 

(2011), menunjukkan bahwa sikap positif tersebut memiliki efek positif terhadap niat untuk 

menggunakan layanan mobile (Nikander, 2011).  

    Dalam penelitian yang dilakukan oleh Muk, A. (2011), menunjukkan bahwa konsumen 

memiliki hak dalam mengontrol ponsel pribadi mereka dari iklan yang masuk, dan mereka tidak 

tertarik untuk menerima iklan mobile  yang dapat menggangu privasi mereka. Berdasarkan 

tinjauan literatur hipotesis yang diajukan adalah : 

 

H3: Positive Attitude Toward M-coupon berpengaruh positif terhadap Intention to 

Redeem M-coupon. 

 

6. Pengaruh Perceived Control terhadap Intention to Redeem M-coupon. 

             Perceived control konsumen ternyata menjadi penentu utama dari sikap positif konsumen 

terhadap m-coupon (Shen et al., 2010). Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh achadinha (2014), 

mengatakan bahwa jumlah m-coupon yang terlalu banyak masuk ke ponsel konsumen dapat 

membuat sikap positif konsumen dalam mengunakan m-coupon akan berkurang sehingga 

mempengaruhi sikap konsumen untuk menebus m-coupon. Di konteks belanja online, kontrol 

perilaku memiliki efek positif pada niat atau keinginan untuk mengunakan pembelian berbasis 

online dan mobile (Delafrooz, Paim, & Khatibi, 2011) 

Ketika konsumen membuat keputusan ingin mengunakan m-coupon, kontrol yang 

dirasakan atas m-coupon tersebut merupakan faktor penting yang mempengaruhi keinginan untuk 

menukarkan m-coupon (N. M. Achadinha et al., 2014). Konsumen cenderung mengembangkan 

perasaan negatif terhadap pesan yang tidak relevan, pesan yang tidak tepat dan informasi yang 

berlebihan sehingga dapat mempengaruhi niat untuk menukarkan m-coupon (Cleff 2007). 

Konsumen lebih cenderung menggunakan m-coupon jika mereka memiliki kendali penuh atas 

jumlah iklan mobile yang masuk  keponsel mereka (Muk, 2012).  

Dalam studi yang dilakukan oleh (Muk, 2012) menunjukkan bahwa situs belanja online 

dengan kebijakan privasi yang jelas dapat meningkatkan kontrol konsumen atas ponsel mereka 

yang mempengaruhi keinginan untuk menukarkan m-coupon. Berdasarkan tinjauan literatur 

hipotesis yang diajukan adalah : 

 

H4: Perceived control  berpengaruh  positif Terhadap  Intention to Redeem M-coupon 
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7. Pengaruh Social influence terhadap Intention to Redeem M-coupon. 

Pengaruh sosial menggambarkan situasi dimana seseorang dapat mengubah pemikiran, 

sikap, atau perilaku mereka tentang mobile coupon dari  hasil interaksi mereka dengan orang lain 

(Shen et al., 2010). Faktor sosial merujuk pada persepsi konsumen terhadap aplikasi mobile yang 

dipengaruhi oleh teman sebaya untuk menerima atau tidak menerima aplikasi mobile (Muk, 2012). 

studi Phau and Teah (2009), tentang persepsi iklan mobile, di temukan bahwa keterlibatan sosial 

memiliki pengaruh terhadap sikap konsumen  pada iklan mobile yang di tawarkan oleh aplikasi 

(N. M. Achadinha et al., 2014). 

Pengaruh sosial dapat mempengaruhi niat pengguna untuk menggunakan sistem teknologi 

informasi baru (Lu & Lee, 2012). Di penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Muk, A (2007) 

dan Yang, a. (2007) Pengaruh sosial juga memainkan peran yang sangat penting dalam niat 

konsumen untuk menukarkan m-coupon (Jayasingh & Eze, 2010). Menurut Darvasi, Gábor Spann, 

(2018)  social influence secara signifikan memiliki efek langsung pada niat untuk menukarkan m-

coupon karena mendorong interaksi dengan rekan-rekan mereka. Dalam Dalam penelitian 

Dickinger dan Kleijnen (2008) mengatakan bahwa jika konsumen menilai m-coupon  memiliki 

manfaat dan berguna, ini akan memiliki efek positif pada orang-orang terdekatnya untuk mencoba 

menukarkan m-coupon. Berdasarkan tinjauan literatur hipotesis yang diajukan adalah : 

 

H5: Sosial Influence berpengaruh positif terhadap  Intention to Redeem M-coupon 
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Metologi Penelitian 

Peresepsi konsumen terhadap mobile coupon (m-coupon) yang dikirim melaluin aplikasi 

line  terhadap niat atau keinginan konsumen untuk menukarkan m-coupon menjadi objek bagi 

penelitian ini. Dalam penelitian ini, penulis akan meneliti bagaimana respon konsumen saat 

menerima m-coupon melaluin aplikasi line dan apakah m-coupon yang di terimanya tersebut akan 

di tukarkan atau tidak serta bagaimana pendapat mereka setelah berbelanja dengan menggunakan 

m-coupon.  

Responden penelitian berdomisili di daerah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi 

(Jabodetabek) digunakan sebagai cakupan wilayah dalam penelitian ini dan responden yang 

digunakan adalah orang –orang yang pernah menerima dan menggunakan m-coupon yang dikirim 

melalui  aplikasi line atau line app. 

Untuk menguji pengaruh dari variable Economic Benefit, dan  Convenience terhadap 

Positive attitude toward m-coupon serta Positif attitude toward m-coupon, Perceived Control dan 

Social Influence  terhadap Intention to Redeem M-coupon dan maka diperlukan alat ukur yang 

diadobsi dari penelitian terdahulu yaitu : 

 

 

                            Tabel 1. Indikator Penelitan 

Varibel  Alat Ukur 

Economic benefit 

 [EB] 

 

[EB1]. Saat menggunakan m-coupon seluler, saya merasa mendapat banyak  

            tawaran yang menguntungkan 

[EB2]. M-coupon bisa membantu saya menghemat uang  

[EB3]. M-coupon memili banyak  mamfaat 

[EB4]. Menggunakan   m-coupon memberi saya bnyak mamfaat  finasial 

Convenience 

 [C]  
 

[C1]. Menggunakan aplikasi m-coupon dalam berbelanja akan terasah lebih  

          mudah 

[C3]. Aplikasi m-coupon sangat jelas dan mudah di mengerti 

[C4]. M-coupon mudah di dapatkan 

Positive attitude 

towards m-coupons  

[PA] 

 

[PA1]. Menurut saya menggunakan m-coupon adalah hal yang menyenangkan 

[PA2]. Menurut saya m-coupon adalah berharga.  

[PA3]. Menggunakan m-coupon adalah hal yang bijak 

Perceived control  

[PC] 

 

[PC1]. Saya dapat memblokir atau menghapus m-coupon yang tidak saya kenal  

[PC2]. Saya dapat menentukan kapan saya akan menerima m-coupon  

[PC3]. Saya dapat menentukan berapa banyak saya akan  menerima m-coupon  

Social influence 

[SI] 

 

[SI1]. M-coupon banyak digunakan oleh anggota keuarga saya 

[SI2]. M-coupon banyak digunakan oleh teman dekat saya 

[SI3] M--coupon  banyak digunakan oleh teman sebaya saya 

Intention to Redeem 

M- Coupon  

[IR] 

 

[IR1]. Saya dengan senang hati akan menggunakan m-coupon dimasa depan 

[IR2]. Saya akan menggunakan m-coupon yang saya dapatkan 

[IR3].  Saya akan menggunakan m-coupon dalam berbelanja di masa  depan 
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Dalam penelitian ini penulis mereplikasi model dari penelitian terdahulu yang dilakukan 

oleh (N. M. Achadinha, Jama, & Nel, 2014) dan variabel dalam  penelitian ini adalah: Economic 

Benefit dan convenience sebagai pendorong Positif attitude toward m-coupon, serta Positif attitude 

toward m-coupon, Perceived Control, dan Sosial Influence sebagai pendorong Intention To 

Reddem M-coupon. Dengan mengubah beberapa indikator pertanyaan yang diambil dari jurnal (Im 

& Ha, 2012), (Muk, 2012), dan (Dickinger & Kleijnen, 2008). Alat ukur tersebut di beri skala “1” 

sampai “6” dimana anghka “1” menunjukan kecederungan sangat tidak setuju dan angka “7” 

menunjukan kecenderungan sangat setuju dengan pernyataan-pernyataan terbesbut. 

Metode yang digunakan untuk melakukan pengolahan data dalam penelitian ini yaitu 

menggunakan Structural Equation Modelling (SEM). SEM merupakan sebuah alat analisis data 

multivariat yang telah dikenal sejak lama dan tepat untuk pengujian materi dalam bidang 

marketing research (Savalei & Bentler, 2006). Softwareyang saya gunakan dalam pengolahan data 

di penelitian ini adalah IBM AMOS SPSS 23. 

 

 

Hasil dan Pembahasan 

1. Hasil  

 Total sampel yang dihimpun dalam penelitian ini adalah sebanyak 95 responden yang 

semuanya sudah pernah menggunakan m-coupon yang di krim melalui aplikasi line dan tinggal 

diwilayah Jabodetabek. Hasil dari uji validitas dan reabilitas menunjukkan bahwa indikator dalam 

penelitian ini dinyatakan vbalid dan reliabel dengan nilai standardized loading factor masing-

masing indikator berada diatas nilai 0.5, nilai average variance extracted masing-masing variabel 

diatas nilai 0.5, dan nilai contruct reliability berada diatas nilai 0.7. Hasil estimasi model struktural 

menunjukan derajat goodness of fit model yang cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan nilai yang 

didapatkan oleh indicator pertaman CMIN/DF adalah (good fit) dengan nilai sebesar 3.052. 

Indikator CFI memiliki nilai sebesar 0.752 (poor fit), nilai RMSEA yaitu 0.141 (poor fit). 

Sementara itu, hasil pengujian atas lima hipotesis yang diajukan memiliki nila-nilai estimasi dan 

p-value sebagaimana ditunjukan pada tabel 2. 

 

Tabel 2. Hasil Pengolahan Data 

Keterangan ***) p-value < 0.001 

Berdasarkan hasil yang ditunjukan oleh tabel 2, economic benefit terhadap positi attitude 

toward m-coupon adalah memiliki nilai estimasi sebesar 0.801, hal ini menunjukan bahwah 

Hipotesis Estimate P-value Kesimpulan 

PA<--- EB .801 *** H1 didukung oleh data 

PA <--- C .604 *** H2 didukung oleh data 

IR <--- PA .249 *** H3 didukung oleh data 

IR <--- PC .621 *** H4 didukung oleh data 

IR <--- SV .316 *** H5 didukung oleh data 
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economic benefit memiliki pengaruh positif terhadap positive attitude toward m-coupon . nilai p-

value yang dimiliki oleh kesua hubungan tersebut adalah p-value <0.05, maka berdasarkan hasil 

terbsebut  hipotesis 1 terbukti bahwa economic benefit memiliki pengaruh positif terhadap positive 

attitude toward m-coupon. 

Convenience  terhadap positive attitude toward m-coupon, tersebut memiliki pengaruh 

positif karena memiliki nilai estimasi 0.604, dan nilai dari p-value <0.05. Berdasarkan hasil 

tersebut hipotesis 2 terbukti bahwa convenience memiliki pengaruh positif terhadap positive 

attitude toward m-coupon. 

Perceived control memiliki pengaruh positif terhadap intention to redeem m-coupon 

karena memiliki nilai estimasi sebesar 0.621 dan nilai p-value <0.05. berdasarkan hasil terbsebut  

hipotesis 3 terbukti bahwa perceived control memiliki pengaruh positif terhadap intention to 

redeem m-coupon. 

Social influence memiliki pengaruh positif terhadap intention to redeem m-coupon karena 

memiliki nilai estimasi sebesar 0.316, dan nilai p-value <0.05 dan didukung oleh data. berdasarkan 

hasil terbsebut  hipotesis 4 terbukti bahwa social influence  memiliki pengaruh positif terhadap 

intention to redeem m-coupon. 

Pengaruh positive attitude toward m-coupon terhadap intention to redeem m-coupon juga 

terbukti dan didukung oleh data karena memiliki nilai estimasi sebesar 0.249, dan nilai p-value < 

0.05.  

 

2. Pembahasan  

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa economic benefit terbukti berpengaruh positif 

terhadap positive attitude toward m-coupon. Hal ini menunjukan bahwa semakin tinggi nilai atau 

manfaat dari m-coupon tersebut maka akan semakin tinggi pula sikap positif konsumen terhadap 

m-coupon tersebut. Dalam hal ini sudah banyak brand-brand terkenal yang bekerja sama dengan 

aplikasi line untuk mengirimkan m-coupon atau tawaran yang menarik mulai dari potongan harga 

serta gratis untuk produk tertentu juka menukarkann, tujuannya untuk membuat konsumen tertarik 

untuk menukarkan m-coupon yang di terimanya.  Hal ini mengkonfirmasi penelitian yang 

dilakukan oleh (Muk, 2012) yang mengatakan bahwa economic benefit memiliki pengaruh positif 

terhadap positive attitude toward  m-coupon.  

Dari uji hipotesis dalam penelitian ini menunjukan bahwa convenience berpengaruh positif 

terhadap positive attitude toward m-coupon, dalam penukaran m-coupon di apalikasi line sangatlah 

muda untuk menukarkan m-coupon cukup dengan menunjukan bukti pengiriman dari account 

official di sesuai dengan merek yang konsumen tambahkan di aplikasi line, begitu juga cara 

mendapatkan m-coupon di aplikasi line sangatlah muda cukup dengan melakukan add pada official 

account merek yang di inginkan dan memblock pada official account jika untuk berhenti 

menggunakan m-coupon. Hal ini mengkonfirmasi dari penelitian terhadulu yang mengatakan 

bahwa convenience berpengaruh positif terhadap positive attitude toward m-coupon yang 

dilakukan oleh (N. M. Achadinha et al., 2014), hasil tersebut menunjukan bahwa semakin besar 

tinggkat kemudahan untuk menggunakan atau semakin nyaman baiki dalam mendapatkan, dan 

menukarkan m-coupon maka semakin besar pulah sikap konsumen untuk menggunakan m-

coupon. 
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Hasil penelitian ini menunjukan bahwa positive attitude toward m-coupon berpengaruh 

berpengaruh positif terhadap intention to redeem m-coupon, hasil tersebut menunjukan bahwa jika 

sikap positif konsumen terhadap m-coupon semakin tinggi maka niat atau keinginan untuk 

menukarkan m-coupon semakin besar . artinya konsumen akan segera menukarkan m-coupon yang 

di dapatkan karena merasakan keuntungan dan kemudahan yang di dapatkannya pada penggunaan 

aplikasi line. ini penelitian ini mengkonfirmasi dari hasil penelitian (Dickinger & Kleijnen, 2008), 

yang mengatakan bahwa positif positif attitude toward m-coupon berpengaruh positif terhdapa 

intention to reddem m-coupon. 

Hasil dar uji hipotesis ini menunjukan bahwa perceived control berpengaruh positif 

terhadap intention to redeem m-coupon, hasil ini menunjukan bahwa konsumen akan menghapus 

atau memblock m-coupon yang dapat mengangu privasi mereka, dan dalam hal ini m-coupon yang 

dikirimkan oleh aplikasi line app dapat dengan mudah di block demi menjaga privasi pengguna 

aplikasi ini. Hal ini mengkonfirmasi dari penelitian yang dilakukan oleh (Muk, 2012), yang 

mengatakan bahwa perceived control berpengaruh positif terhdap intention to redeem m-coupon 

bahwa semakin konsumen tidak dapat mengendalikan jumlah m-coupon yang diterimahnya maka 

konsumen akan tidak tertarik untuk menggunakannya karena dianggap menggangu privasi 

mereka. 

Hasil uji hipotesis ini menunjukan bahwa social influence berpengaruh positif terhadap 

intention to redeem m-coupon, ini menunjukan bahwa pertukaran informasi yang begitu cepat 

membuat orang-orang disekitarnya dapat merasakan mamfaat dari hal tesebut, line app merupakan 

aplikasi media social yang memungkinkan pengguna (user) dapat saling bertukar informasi. Hal 

ini yang dapat membuat para pengguna aplikasi line dapat di pengaruhi oleh teman atau bahkan 

anggota keluarga yang sudah menggunakan m-coupon pada aplikasi line dengan melakukan add 

pada official account dari merek tertentu. Hal ini mengkonfirmasi dari penelitian yang di lakukan 

oleh (Muk, 2012) dan (N. M. J. Achadinha, Jama, & Nel, 2014) yang mengatakan bahwa social 

influence memiliki pengaruh positif terhadap intention to redeem m-coupon. 

Kesimpulan dan Saran 

Penelitian bertujuan untuk menguji pengaruh dari aspek economic benefit  dan convenience 

terhadap positive positif attitude toward m-coupon, serta menguji positive positif attitude toward 

m-coupon, perceived control, dan social influence terhadap intention to redeem m-coupon.  Dari 

hasil analisi menggunakan SEM menunjukan secara umum bahwa semua hipotesis memiliki 

pengaruh positif terhadap intention to redeem m-coupon. Berdasarkan hasil dari analisis pada bab 

sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa : economic benefit terbukti memiliki pengaruh positif 

terhadap positive positif attitude toward m-coupon pada pengguna line app, convenience terbukti 

memiliki pengaruh positif terhadap positive positif attitude toward m-coupon pada pengguna line 

app, positive  positif attitude toward m-coupon terbukti memiliki pengaruh positif terhadap 

intention to reddem m-coupon pada pengguna line app, perceived  control terbukti memiliki 

pengaruh positif terhadap  intention to redeem m-coupon pada pengguna line app, social influence 

terbukti memiliki pengaruh positif terhadap intention to redeem m-coupon pada pengguna line 

appKarakteristik desain penelitian deskriptif yang hanya dapat memotret fakta empiris untuk 

menguji hipotesis dapat di pandang sebagai salah satu keterbatasan pada penelitian ini beberapa 

variable yang tidak valid dalam pengolahan data seperti variable SV1 yang tidak masuk dalam 

oleh data keseluruhan. Hasil dari kesimpulan dari penelitian ini dapat menjadi saran bagi pihak–
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pihak yang menyebarkan atau menggunakan m-coupon sebagai sarana mobile marketing untuk 

menarik konsumen terutama pada m-coupon yang dikirim melalui aplikasi line, serta saran untuk 

penelitian selanjutnya yang dapat membahas lebih detail mengenail m-coupon yang dikirim 

melalui aplikasi social media line.  

Saran Bagi marketer dalam hal ini pemasar hendaknya memperhatikan 3 aspek penting 

dalam mengirimkan m-coupon pada konsumen yaitu aspek perceived control. social influence, dan 

positive attitude toward m-coupon dari ketiga aspek ini semuanya berperan penting dalam 

pembentukan sikap atau keinginan konsumen untuk menggunakan atau menukarkan m-coupon 

yang diterimanya. 

Saran Bagi penelitian selanjutnya melakukan uji kembali pada variabel intentio to redeem 

m-coupon dengan menambahkan beberapa variabel seperti past use of m-coupon,  lokasi tempat 

penukaran dan batas waktu penukaran atau time limit to redeem m-coupon. melakukan uji pada 

niat konsumen untuk menukarkan m-coupon dalam konteks penelitian yang berbeda seperti 

pebedaan negara, dan kota yang diteliti. membandingkan antara kedua jenis coupon yaitu 

tradisional (coupon  yang dicetak) dan moderen (m-coupon) dalam hal menarik konsumen untuk 

menukarkan m-coupon. 
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