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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini bukan merupakan penelitian yang pertama, telah terdapat 

beberapa penelitian yang meneliti tentang “Pengaruh Keinformatifan, Kredibilitas, 

dan Hiburan dalam iklan, serta Sikap Konsumen terhadap Penerimaan Mobile 

Advertising pada Pengguna Aplikasi Shopee di Surabaya”. Berikut beberapa 

penelitian tentang hal-hal tersebut yang menjadi referensi peneliti, antara lain: 

2.1.1. Jose Marti Parreno, Silvia Sanz-Blas, Carla Ruiz-Mafe dan Joaquin 

Aldas-Manzano (2013) 

 

Penelitian ini berfokus untuk menganalisis faktor-faktor yang mendorong sikap 

remaja terhadap mobile advertising dan dampaknya pada penerimaan mobile 

advertising. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji : pengaruh sikap 

remaja terhadap penerimaan mobile advertising, pengaruh gangguan terhadap 

sikap remaja, pengaruh hiburan terhadap sikap remaja, pengaruh hiburan terhadap 

gangguan, pengaruh kegunaan yang dirasakan terhadap sikap remaja, pengaruh 

kegunaan yang dirasakan terhadap gangguan.  

Penelitian ini menggunakan metode survei, sampel terdiri dari 355 

remaja Spanyol. Model ini diuji dengan menggunakan model persamaan 

struktural. Temuannya menunjukkan bahwa hiburan, gangguan dan kegunaan 

yang dirasakan merupakan pendorong utama dari sikap remaja terhadap mobile 

advertising. Para penulis juga menunjukkan bahwa meningkatkan sikap remaja 
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terhadap mobile advertising merupakan faktor kunci untuk penerimaan mobile 

advertising bagi remaja. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model penelitian umumnya 

masuk akal untuk menjelaskan penerimaan konsumen dari mobile advertising. 

Seperti sikap adalah pendorong utama dari penerimaan mobile advertising pada 

penelitian ini. Temuan menunjukkan gangguan, kegunaan yang dirasakan, dan 

hiburan sebagai penentu utama sikap terhadap mobile advertising dan kegunaan 

yang dirasakan dapat mengurangi gangguan pada konsumen. Seperti Merisavo et 

al., (2007) menunjukkan, manfaat tidak hanya dipahami sebagai memberikan 

diskon tetapi juga mengacu pada penyediaan informasi yang tepat waktu dan 

eksklusif. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa hiburan yang dirasakan 

konsumen adalah kontributor langsung sikap mobile advertising.  

 

Sumber : Parreno, Sanz-Blas, Ruiz-Mafe dan Aldas-Manzano, 2013 

 

Gambar 2.1 

KERANGKA PEMIKIRAN (PARRENO, SANZ-BLAS, RUIZ-MAFE 

DAN ALDAS-MANZANO, 2013) 
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a. Persamaan 

1. Beberapa variabel yang digunakan sama yaitu HI, SK, dan PK. 

2. Menggunakan teknik analisis data purposive sampling. 

3. Metode pengumpulan data dengan kuesioner. 

b. Perbedaan 

1. Penelitian terdahulu menggunakan semua variabel seperti Hiburan, 

Gangguan, Kegunaan yang Dirasakan, Sikap Konsumen dan Penerimaan 

terhadap Mobile Advertising. 

2. Jumlah sampel penelitian terdahulu 355, sedangkan penelitian ini 

menggunakan 100 sampel. 

3. Lokasi penelitian terdahulu di Spanyol, sedangkan penelitian sekarang di 

Indonesia (Surabaya). 

2.1.2. Sheikh Majedul Huq, S. M., Shahedul Alam, Md., Nekmahmud, Mst., 

Shuly Aktar, S. M., Shamiul Alam (2015) 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang memengaruhi sikap 

pelanggan terhadap mobile advertising di Bangladesh. Tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk menguji : pengaruh hiburan terhadap sikap pelanggan pada mobile 

advertising, pengaruh keinformatifan terhadap sikap pelanggan pada mobile 

advertising, pengaruh gangguan terhadap sikap pelanggan pada mobile 

advertising, pengaruh kredibilitas terhadap sikap pelanggan pada mobile 

advertising, pengaruh dorongan terhadap sikap pelanggan pada mobile 

advertising. 
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Penelitian ini telah dilakukan kepada 130 responden yang berumur empat 

belas (14) tahun ke atas di Bangladesh, yang memiliki ponsel sendiri. Telah 

dimasukkan 21 pertanyaan pengukuran sikap di dalam kuesioner survei yang 

dirancang di bawah tujuh (7) poin skala diferensial semantik. Data yang 

terkumpul telah dianalisis dengan menggunakan analisis faktor dan analisis 

regresi ganda melalui SPSS versi 20.0.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, 69,8% sikap pelanggan terhadap 

mobile advertising dari variabel independen hiburan, keinformatifan, kredibilitas 

dan insentif memiliki pengaruh positif dan gangguan memiliki pengaruh negatif 

pada sikap konsumen.  

 

Sumber : Majedul Huq, Shahedul Alam, Nekmahmud, Aktar, dan Shamiul Alam, 

2015  

Gambar 2.2 

KERANGKA PEMIKIRAN (MAJEDUL HUQ, SHAHEDUL ALAM, 

NEKMAHMUD, AKTAR, DAN SHAMIUL ALAM, 2015) 
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a. Persamaan 

1. Beberapa variabel yang digunakan sama yaitu KI, KR, dan SK.  

2. Menggunakan teknik analisis data purposive sampling. 

3. Metode pengumpulan data dengan kuesioner. 

b. Perbedaan 

1. Penelitian terdahulu menggunakan semua variabel seperti Hiburan, 

Keinformatifan, Gangguan, Kredibilitas, Dorongan, dan Sikap Konsumen 

terhadap mobile advertising. 

2. Jumlah sampel penelitian terdahulu 130, sedangkan penelitian ini 

menggunakan 100 sampel. 

3. Lokasi penelitian terdahulu di Bangladesh, sedangkan penelitian sekarang 

di Indonesia (Surabaya). 

2.1.3. Arif Rahman Hidayat, Srikandi Kumadji, Sunarti (2016) 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan faktor-faktor yang 

memengaruhi sikap konsumen terhadap mobile advertising. Jenis penelitian yang 

digunakan adalah explanatory research dengan pendekatan kuantitatif. Populasi 

dalam penelitian ini adalah mahasiswa Fakultas Ilmu Administrasi Angkatan 

2012/2013 Universitas Brawijaya yang menggunakan LINE, dengan jumlah 

sampel 114 orang responden. Teknik pengambilan sampel menggunakan 

Accidental Sampling. Metode pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner. 

Analisis data menggunakan analisis deskriptif, analisis faktor, dan analisis regresi 

linear berganda.  
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat lima faktor yang 

memengaruhi sikap konsumen terhadap mobile advertising yaitu faktor hiburan, 

faktor kredibilitas, faktor gangguan, faktor keinformatifan, dan faktor referensi 

pembelian. Kelima faktor tersebut secara bersama-sama berpengaruh signifikan 

terhadap sikap konsumen. Hasil pengujian regresi secara parsial faktor hiburan, 

faktor kredibilitas, faktor gangguan, faktor keinformatifan, dan faktor referensi 

pembelian memiliki pengaruh signifikan terhadap sikap konsumen, sedangkan 

faktor keinformatifan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap sikap 

konsumen. Berdasarkan hasil uji regresi parsial, faktor referensi pembelian 

memiliki pengaruh dominan terhadap sikap konsumen. 

 

Sumber : Arif, Srikandi, dan Sunarti, 2016 

Gambar 3.3 

KERANGKA PEMIKIRAN (ARIF, SRIKANDI, DAN SUNARTI, 2016) 
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a. Persamaan 

1. Beberapa variabel yang digunakan sama yaitu KI, KR, HI dan SK.  

2. Metode pengumpulan data dengan kuesioner. 

b. Perbedaan 

1. Penelitian terdahulu menggunakan semua variabel seperti Hiburan, 

Keinformatifan, Gangguan, Kredibilitas dan Sikap Konsumen terhadap 

mobile advertising. 

2. Teknik analisis data penelitian terdahulu menggunakan Accidental 

Sampling, sedangkan penelitian ini menggunakan Purposive Sampling. 

3. Jumlah sampel penelitian terdahulu 114, sedangkan penelitian ini 

menggunakan 100 sampel. 

4. Lokasi penelitian terdahulu di Indonesia (Malang), sedangkan penelitian 

sekarang di Indonesia (Surabaya). 

Berikut ini adalah tabel 2.1 yang menjelaskan tentang persamaan dan perbedaan 

antara penelitian terdahulu dan penelitian yang akan dilaksanakan. 



17 

 

 

 

 

 

Tabel 2. 1 

PERBANDINGAN PERSAMAAN DAN PERBEDAAN ANTARA 

PENELITIAN TERDAHULU DAN SEKARANG 

 

Nama 

Peneliti 

Jose Marti 

Parreno, Silvia 

Sanz-Blas, 

Carla Ruiz-

Mafe dan 

Joaquin 

Aldas-

Manzano 

(2013) 

 

Sheikh Majedul 

Huq, S. M., 

Shahedul Alam, 

Md., Nekmahmud, 

Mst., Shuly Aktar, 

S. M., Shamiul 

Alam (2015) 

Arif Rahman 

Hidayat, 

Srikandi 

Kumadji, 

Sunarti (2016) 

 

Wanda Rose 

Kristiana (2018) 

Judul 

Key Factors of 

Teenagers’ 

Mobile 

Advertising 

Acceptance 

Customer’s Attitude 

Towards Mobile 

Advertising in 

Bangladesh 

Analisis Faktor-

Faktor yang 

Memengaruhi 

Sikap 

Konsumen 

terhadap Mobile 

Advertising 

Pengaruh 

Keinformatifan, 

Kredibilitas, 

Hiburan Iklan, serta 

Sikap Konsumen 

terhadap 

Penerimaan Mobile 

Advertising pada 

Pengguna Aplikasi 

Shopee di Surabaya 

 

Variabel 

Eksogen 

Hiburan, 

Gangguan, 

dan Kegunaan 

yang 

Dirasakan 

 

Hiburan, 

Keinformatifan, 

Gangguan, 

Kredibilitas, 

Insentif, dan Sikap 

Konsumen 

Hiburan, 

Keinformatifan, 

Gangguan, dan 

Kredibilitas 

Keinformatifan, 

Kredibilitas, dan 

Hiburan 

 

Variabel 

Endogen 

Sikap 

Konsumen 

Terhadap 

Mobile 

Advertising 

Penerimaan 

Konsumen 

Terhadap Mobile 

Advertising 

Sikap 

Konsumen 

Terhadap 

Mobile 

Advertising 

Sikap Konsumen 

dan Penerimaan 

Konsumen 

Terhadap Mobile 

Advertising 

Lokasi Spanyol Bangladesh 
Indonesia 

(Malang) 

 

Indonesia 

(Surabaya) 

 

Populasi 

Remaja 

Pengguna 

Smartphone di 

Spanyol 

Remaja yang 

Memiliki Ponsel 

Sendiri di 

Bangladesh 

 

Mahasiswa 

Fakultas Ilmu 

Administrasi 

Angkatan 

2012/2013 

Universitas 

Brawijaya yang 

menggunakan 

LINE 

 

Masyarakat 

Surabaya Pengguna 

Aplikasi Shopee 

Jumlah 

Sampel 
355 130 114 100 
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Nama 

Peneliti 

Jose Marti 

Parreno, Silvia 

Sanz-Blas, 

Carla Ruiz-

Mafe dan 

Joaquin 

Aldas-

Manzano 

(2013) 

 

Sheikh Majedul 

Huq, S. M., 

Shahedul Alam, 

Md., Nekmahmud, 

Mst., Shuly Aktar, 

S. M., Shamiul 

Alam (2015) 

Arif Rahman 

Hidayat, 

Srikandi 

Kumadji, 

Sunarti (2016) 

 

Wanda Rose 

Kristiana (2018) 

Metode 

Pengumpulan 

Data 

Kuesioner Kuesioner Kuesioner Kuesioner 

Teknik 

Analisis 

Sampling 

Purposive 

Sampling 
Purposive Sampling 

Accidental 

Sampling 
Purposive Sampling 

Teknik 

Analisis Data 

Analisis 

Faktor 

Analisis Faktor, dan 

Analisis Regresi 

Linier Berganda 

Analisis 

Deskriptif, 

Analisis Faktor, 

dan Regresi 

Linier Berganda 

Analisis Deskriptif 

dan Analisis 

Statistik 

Alat 

Pengolahan 

Data 

EQS 6.1 SPSS 20.0 SPSS 23 SEM-PLS 

 

 

 

Hasil 

 

 

Hasil 

penelitian 

menunjukkan 

bahwa iritasi, 

kegunaan 

yang 

dirasakan, dan 

hiburan adalah 

penentu utama 

sikap terhadap 

iklan mobile 

dan sikap 

adalah 

pendorong 

utama dari 

penerimaan 

iklan mobile. 

 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan 

bahwa 69,8% sikap 

pelanggan terhadap 

mobile advertising 

dari variabel 

independen 

hiburan, 

keinformatifan, 

kredibilitas dan 

insentif memiliki 

pengaruh positif 

dan gangguan 

memiliki pengaruh 

negatif pada sikap 

konsumen. 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa terdapat 

lima faktor yang 

memengaruhi 

sikap konsumen 

terhadap mobile 

advertising 

yaitu faktor 

hiburan, faktor 

kredibilitas, 

faktor 

gangguan, 

faktor 

keinformatifan, 

dan faktor 

referensi 

pembelian. 

Kelima faktor 

tersebut  

secara bersama-

sama 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap sikap 

konsumen. 

Hasil dari penelitian 

ini menunjukkan 

bahwa 

Keinformatifan, 

Kredibilitas, dan 

Hiburan dalam 

iklan berpengaruh 

positif signifikan 

terhadap Sikap 

Konsumen. Serta, 

Sikap Konsumen 

juga berpengaruh 

positif signifikan 

terhadap 

Penerimaan 

Konsumen pada 

mobile advertising 

Shopee di 

Surabaya. 

Sumber : Parreno, Sanz-Blas, Ruiz-Mafe dan Aldas-Manzano (2013), Jurnal Majedul Huq, Shahedul 

Alam, Nekmahmud, Aktar, dan Shamiul Alam (2015), Jurnal Arif, Srikandi, dan Sunarti (2016) 
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2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Keinformatifan (KI) 

KI dapat didefinisikan sebagai “kemampuan iklan untuk menginformasikan 

kepada konsumen tentang alternatif produk, sehingga dapat menghasilkan 

kepuasan yang terbesar saat melakukan pembelian” (Ducoffe dalam Majedul, 

1996).  Informasi iklan memainkan peran penting, ia memiliki kemampuan untuk 

menyampaikan informasi yang bermanfaat (Daugherty et al.,  dalam Majedul, 

2008) dan juga menyediakan tawaran utilitarian dan informasi praktis (Okazaki 

dalam Majedul, 2005). Informasi iklan membantu untuk membangun komunikasi 

antara pengiklan dengan pelanggan atau konsumen (Saadeghvaziri et al., dalam 

Arif, 2011: 397). Atribut produk tertentu dalam mobile advertising diperlukan 

informasi periklanan menjadi relevan, informasinya jelas, dan waktu atau timing 

yang tepat sehingga konsumen tidak merasa terganggu. Menurut Chowdhury 

dalam Arif et al., (2006 : 37) menyatakan bahwa kualitas informasi memiliki efek 

langsung terhadap persepsi konsumen atas perusahaan dan produk-produknya. 

Informasi yang diterima oleh konsumen melalui handphone harus memiliki fitur-

fitur kualitatif seperti relevan, ketepatan waktu, dan kegunaan bagi konsumen 

yang menarik perhatian konsumen sehingga informasi yang diterima merasa 

cocok. 

KI dalam sebuah iklan adalah sejauh mana sebuah pesan dari iklan 

memiliki pesan dan konten yang informatif. Advertising dirancang dengan tujuan 

untuk memberikan informasi relevan mengenai sebuah pengaruh KI, KR, dan HI 

dalam iklan, serta SK terhadap PK pada pengguna aplikasi Shopee di Surabaya. 
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Hal ini berarti semakin informatif sebuah iklan, maka tingkat advertising value 

yang dipandang oleh pelanggan menjadi lebih baik (Gangadharbatla dan 

Daugherty, dalam Gregorius 2013). Tujuan sebuah iklan adalah untuk 

memberikan informasi mengenai produk yang diiklankan, maka dari itu informasi 

yang disampaikan harus jelas dan dapat dimengerti oleh konsumen dengan 

mudah. Ducoffe dalam Gregorius (1995) juga mendefinisikan keinformatifan 

sebagai kemampuan sebuah iklan untuk memberikan informasi mengenai sebuah 

produk serta alternatifnya sehingga dapat memberikan kepuasan pelanggan saat 

membeli produk tersebut. Media sosial menyediakan format yang mendukung 

dalam beriklan sehingga informasi sebuah produk dalam iklan menjadi lebih 

lengkap (Lee dan Choi dalam Gregorius, 2005). 

Berdasarkan beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa KI 

adalah sesuatu yang dapat diperhitungkan sebagai stimulus yang berharga dalam 

mengiklankan suatu produk karena penerima dapat menunjukkan respon positif. 

Adapun indikator KI dalam penelitian Majedul Huq, Shahedul Alam, 

Nekmahmud, Aktar, dan Shamiul Alam (2015) yang digunakan adalah sebagai 

berikut : 

a. Ketepatan informasi. 

b. Ketersediaan informasi. 

c. Pembaharuan informasi. 

d. Informasi yang eksklusif. 
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2.2.2 Kredibilitas (KR) 

KR iklan yang dijelaskan pada jurnal Majedul Huq., et al (2015) adalah persepsi 

konsumen tentang kebenaran dan kepercayaan dari iklan pada umumnya (Stewart 

& Pavlou, 2002). KR iklan dipengaruhi oleh beberapa faktor yang berbeda, 

terutama oleh kredibilitas perusahaan (Goldsmith et al., 2000). KR dapat 

dirasakan sebagai, “kepercayaan dari konsumen tentang iklan bahwa produk yang 

didapat dari perusahaan akan memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka serta 

memiliki efek positif langsung pada sikap responden terhadap setiap iklan atau 

merek” (Choi & Rifon, 2002). 

Konsep dari kredibilitas merek muncul dari literatur mengenai sinyal 

merek. Menurut teori ini, perusahaan dapat menggunakan merek sebagai sinyal 

untuk menyampaikan informasi dalam pasar yang ditandai dengan informasi yang 

tidak sempurna (imperfect) dan asimetris (asymetric) (Erdem & Swait, 2004). 

Ketika konsumen tidak yakin tentang merek dan pasar dikategorikan sebagai 

informasi asimetris (yaitu, perusahaan tahu lebih banyak tentang produk mereka 

daripada konsumen), merek dapat berfungsi sebagai sinyal dari posisi produk 

(Wermerfelt 1988). Sinyal merek mewujudkan semua strategi bauran pemasaran 

10 masa lalu dan sekarang (Meyer & Sathi, 1985). Isi dari sinyal merek dapat 

dianggap dalam hal kejelasan dan kredibilitas. Kejelasan mengacu pada 

kurangnya ambiguitas isi sinyal merek (Erdem & Swait, 1998), sedangkan 

kredibilitas mengacu pada bagaimana informasi secara efektif disampaikan oleh 

sinyal merek dan selanjutnya, seberapa jujur dan dapat diandalkan informasi 

(Tirole, 1988). Erdem et al., (2002) menyatakan bahwa krdeibilitas merek 
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memiliki dua dimensi yaitu kepercayaan (trustworthiness) dan keahlian 

(expertise). Sehingga untuk dapat dinilai sebagai merek yang memiliki kredibilitas 

maka suatu merek juga harus dipersepsikan oleh konsumen memiliki kemauan 

dan kemampuan dalam memenuhi janjinya. 

Indikator KR menurut Majedul Huq, Shahedul Alam, Nekmahmud, 

Aktar, dan Shamiul Alam (2015) adalah sebagai berikut : 

a. Konten terpercaya. 

b. Mobile advertising mengesankan.  

c. Manfaat ponsel dalam periklanan. 

2.2.3 Hiburan (HI) 

Persepsi hiburan dalam iklan dapat didefinisikan sebagai pengalaman lucu dan 

menyenangkan melalui penggunaan iklan. Untuk menangkap perhatian konsumen 

sangat dibutuhkan pesan iklan yang ringkas dan lucu. Nilai hiburan terletak pada 

kemampuan pengiklan untuk memenuhi kebutuhan konsumen dalam pelarian, 

pengalihan, kenikmatan estetika atau pelepasan emosional dengan menyisipkan 

informasi yang akan disampaikan. 

Dalam jurnal Parreno., et al (2013) menemukan bahwa konsumen yang 

didominasi oleh anak muda lebih termotivasi untuk menggunakan ponsel hiburan 

yang nyaman - dalam bentuk SMS, percakapan verbal dan kadang-kadang layanan 

internet - „dengan satu sentuhan tombol‟ (Grant dan O'Donoho,  2007). Aplikasi 

hiburan melalui smartphone menduduki peringkat nomor satu diaplikasi mobile 

yang digunakan oleh remaja Spanyol berusia 10-14 dan nomor dua di Spanyol 

remaja berusia 15-16 (Orange dan Inteco, 2011). Konsumen yang merasa lebih 
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senang dan menikmati menggunakan ponsel mungkin cenderung menunjukkan 

sikap yang lebih positif terhadap mobile advertising (Tsang et al, 2004;. Pedersen 

dan Nysveen, 2002; Saadeghvaziri dan Seyedjavadain, 2011). Pedersen dan 

Nysveen (2002) menemukan dimensi hiburan atau kesenangan menggunakan 

layanan pesan mobile berhubungan langsung dengan sikap terhadap penggunaan 

pesan teks ponsel dikalangan remaja 16-19. Castells et al., (2006) mencatat bahwa 

hiburan merupakan motivator penting dari pengguna ponsel bagi remaja di 

Amerika. 

Menurut Majedul Huq, Shahedul Alam, Nekmahmud, Aktar, dan 

Shamiul Alam (2015) Hiburan dapat diukur dari : 

a. Mobile advertising menyenangkan. 

b. Mobile advertising menghibur. 

c. Layanan hiburan yang positif. 

d. Bentuk mobile advertising bervariasi. 

e. Desain mobile advertising bervariasi. 

2.2.4 Sikap Konsumen (SK) 

Menurut Tatik (2013 : 119-120) sikap konsumen merupakan faktor psikologis 

penting yang perlu dipahami pemasar karena sikap dianggap mempunyai korelasi 

yang positif dan kuat dengan perilaku. Bahkan sikap dianggap sebagai prediktor 

yang efektif dalam menjelaskan perilaku konsumen.  

Konsumen yang suka atau bersikap positif terhadap suatu produk 

cenderung memiliki keinginan yang kuat untuk memilih dan membeli produk 
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yang disukainya tersebut. sebaliknya, kalau konsumen bersikap negatif terhadap 

suatu produk, biasanya cenderung tidak memperhitungkan produk tersebut 

sebagai pilihan pembelian, bahkan tidak jarang mereka akan menyampaikan 

ketidaksukaannya tersebut kepada teman, kerabat atau tetangganya.  

Pembentukan sikap konsumen berkembang seiring dengan perkembangan 

teknologi khususnya teknologi internet yang memungkinkan konsumen dapat 

mengakses informasi dari berbagai sumber. Pada era sebelumnya sikap konsumen 

dapat relatif  lebih mudah dibentuk oleh pemasar, namun pada masa sekarang 

tidaklah mudah. Konsumen tidak hanya mengetahui informasi dari website 

perusahaan, tetapi juga dari website komunitas dunia maya, bahkan melalui 

jejaring sosial. Intensitas yang tinggi pada pengguna jejaring sosial seperti 

Facebook dan Twitter tentu berdampak pada pembentukan sikap dan perubahan 

sikap konsumen. Oleh karena itu kehadiran teknologi internet ini juga harus 

didayagunakan oleh pemasar dalam upaya membentuk sikap positif, dan 

mengubah sikap negatif konsumen. 

“Sikap adalah kecenderungan yang dipelajari dalam berperilaku dengan 

cara yang menyenangkan atau tidak menyenangkan terhadap suatu obyek 

tertentu” (Schiffman dan Kanuk dalam Arif, 2000:222). Individu akan mengambil 

suatu sikap dengan memberikan beragam tanggapan dan tindakan tentang 

pengaruh yang telah diberikan oleh suatu obyek tertentu. 

Adapun indikator SK dalam penelitian Parreno, Sanz-Blas, Ruiz-Mafe 

dan Aldas-Manzano (2013) adalah sebagai berikut: 

a. Mobile advertising menyenangkan. 
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b. Mobile advertising menarik. 

c. Mobile advertising ide yang baik. 

d. Mobile advertising sesuatu yang positif. 

2.2.5 Penerimaan Konsumen (PK) 

Penelitian Melissa Sancaka, dan Hartono Subagio (2014) menyatakan bahwa PK 

merupakan sikap positif konsumen terhadap sebuah inovasi dan niat konsumen 

dalam mengkonsumsi suatu produk atau layanan (Vergragt, 2006). Moskowitz et 

al., (2012) mendefinisikan penerimaan konsumen sebagai suatu pengalaman atau 

fitur dari pengalaman, ditandai dengan sikap positif terhadap produk, dan/atau 

pemanfaatan aktual produk oleh konsumen. Sehingga, penerimaan konsumen 

harus dipandang sebagai faktor penting yang akan menentukan sukses atau 

tidaknya suatu sistem teknologi. Proses penerimaan konsumen terhadap suatu 

inovasi produk memerlukan waktu. Oleh karena itu perusahaan harus memahami 

proses penerimaan konsumen (consumer adaption process) untuk membangun 

strategi yang efektif untuk penetrasi awal. Oleh karena itu, proses penerimaan 

konsumen diikuti dengan proses kesetiaan konsumen (consumer loyalty process) 

yang menjadi perhatian bagi perusahaan yang mapan. Proses penerimaan 

konsumen berfokus pada proses mental yang dilalui seseorang mulai dari saat 

pertama mendengar informasi tersebut sampai memakainya. 

Adapun indikator PK menurut Parreno, Sanz-Blas, Ruiz-Mafe dan Aldas-

Manzano (2013) adalah sebagai berikut : 

a. Merasakan hal positif dari mobile advertising. 
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b. Bersedia untuk menerima pesan mobile advertising dimasa depan. 

c. Akan membaca semua pesan mobile advertising yang diterima dimasa 

depan.  

2.2.6 Mobile Advertising 

Tsang et al., dalam Arif (2004:67) menyatakan bahwa mobile advertising sebagai 

pemasaran nirkabel. Menurut asosiasi periklanan wireless, periklanan nirkabel 

didefinisikan sebagai pesan iklan melalui jaringan nirkabel ke perangkat mobile 

seperti handphone. Beberapa penelitian lain menyatakan bahwa mobile 

advertising mencakup kegiatan-kegiatan yang memberikan iklan ke ponsel untuk 

menciptakan kesadaran merek dan mempromosikan kepada konsumen yang 

menerima mobile advertising memberikan pesan-pesan pemasaran pribadi yang 

ada kepada calon konsumen. Hal ini lebih efektif bila dibandingkan dengan media 

konvensional. Berdasarkan beberapa definisi mobile advertising tersebut dapat 

disimpulkan bahwa mobile advertising alat pemasaran melalui handphone yang 

digunakan perusahaan untuk mengenalkan dan menawarkan produknya melalui 

pesan baik dalam bentuk tulisan maupun gambar kepada pelanggan yang memiliki 

ponsel, dimana ponsel tersebut merupakan perangkat pribadi yang mempunyai 

akses ke jaringan kapan saja dan dimana saja. 

2.2.7. Pengaruh KI terhadap SK pada Mobile Advertising 

 

KI dapat didefinisikan sebagai “kemampuan iklan untuk menginformasikan 

kepada konsumen tentang alternatif produk, sehingga dapat menghasilkan 

kepuasan yang terbesar saat melakukan pembelian” (Ducoffe dalam Majedul, 
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1996). Harus diperhatikan bahwa informasi yang diberikan kepada konsumen 

harus lengkap dan komprehensif (Saeed et al., dalam Majedul., 2013). Informasi 

iklan memainkan peran penting, ia memiliki kemampuan untuk menyampaikan 

informasi yang bermanfaat (Daugherty et al., dalam Majedul., 2008) dan juga 

menyediakan tawaran utilitarian dan informasi praktis (Okazaki dalam Majedul, 

2005). 

Teori Optimum Stimulasi menyatakan bahwa orang bercita-cita untuk 

mencapai tingkat stimulasi tertentu dan mengumpulkan informasi dengan 

motivasi intrinsik (Hoffman dalam Majedul, 1996). Keinformatifan iklan tersebut 

sangat terkait dengan sikap terhadap iklan ketika ditransfer melalui media 

tradisional (Ducoffe dalam Majedul, 1995). KI memengaruhi SK terhadap mobile 

advertising pada umumnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa KI pesan mobile 

advertising positif memengaruhi SK (Tsang et al., dalam Majedul, 2004).  

2.2.8. Pengaruh KR terhadap SK pada Mobile Advertising 

 

KR adalah persepsi konsumen tentang kebenaran dan kepercayaan dari iklan pada 

umumnya (Stewart & Pavlou dalam Majedul, 2002). KR dipengaruhi oleh 

beberapa faktor yang berbeda, terutama oleh kredibilitas perusahaan (Goldsmith 

et al., dalam Majedul, 2000). Kredibilitas dapat dirasakan sebagai, “kepercayaan 

dari konsumen tentang iklan bahwa produk yang didapat dari perusahaan akan 

memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka serta memiliki efek positif langsung 

pada sikap responden terhadap setiap iklan atau merek” (Choi & Rifon dalam 

Majedul, 2002). Penelitian yang dilakukan oleh berbagai peneliti telah 
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mengidentifikasi bahwa ada korelasi positif antara persepsi konsumen dari KR 

dan SK terhadap iklan (Brackett dalam Majedul, 2001).  

2.2.9. Pengaruh HI terhadap SK pada Mobile Advertising 

 

HI diidentifikasi sebagai faktor emosional yang berkontribusi terhadap 

pembentukan sikap konsumen terhadap iklan (Wang et al., dalam Parreno, 2002). 

Konteks menyenangkan - seperti yang didukung oleh hiburan – dan suasana hati 

yang disampaikan oleh konteks ini memiliki pengaruh positif pada sikap terhadap 

iklan (Moorman et al., dalam Parreno, 2002). Konsumen yang didominasi oleh 

anak muda lebih termotivasi untuk menggunakan ponsel hiburan yang nyaman - 

dalam bentuk SMS, percakapan verbal dan kadang-kadang layanan internet - 

„dengan satu sentuhan tombol‟ (Grant dan O'Donohoe dalam Parreno, 2007).  

Nilai HI yang dirasakan memiliki efek positif pada SK, nilai HI yang 

dirasakan mobile advertising akan menjadi salah satu faktor penting yang 

memengaruhi SK terhadap iklan (Bauer et al., dalam Parreno, 2005).  

2.2.10. Pengaruh SK terhadap PK pada Mobile Advertising  

 

Dalam penelitian Parreno., et al (2013), niat perilaku (penerimaan pesan) 

mengacu pada kesediaan seorang remaja untuk menerima mobile advertising. 

Literatur psikologi sosial menunjukkan bahwa sikap memiliki dua komponen 

(Bagozzi dan Burnkrant, 1985; Chaiken dan Stangor dalam Parreno, 1987): yaitu 

afektif (berapa banyak orang yang menyukai obyek pikirannya) dan kognitif 

(individu keyakinan tertentu tentang objek). Oleh karena itu, dalam penelitian 

sikap positif ini terhadap mobile advertising mengacu pada orientasi kognitif dan 

afektif yang menguntungkan terhadap komunikasi mobile advertising. 
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Hubungan antara SK dan PK telah diuji dalam penelitian sebelumnya 

berfokus pada mobile advertising dan korelasi positif yang kuat ditemukan antara 

kedua variabel (Bauer et al., 2005;. Kuo dan Yen, 2009; Soroa-Koury dan Yang, 

2010; Tsang et al., 2004; Xu et al.,  dalam Parreno, 2009). Muk dan Babin (2006) 

menemukan sikap mahasiswa dipengaruhi oleh penerimaan mereka dari iklan 

SMS dan Radder et al., (2010) menemukan hubungan antara sikap terhadap iklan 

SMS dan niat perilaku untuk mengadopsi pemasaran SMS pada siswa SMA. 

2.3 Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan landasan teori yang telah dijelaskan sebelumnya , maka 

berikut kerangka pemikiran oleh peneliti : 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Parreno, Sanz-Blas, Ruiz-Mafe dan Aldas-Manzano (2013), Majedul 

Huq, Shahedul Alam, Nekmahmud, Aktar, dan Shamiul Alam (2015), Arif, 

Srikandi, dan Sunarti (2016) 

 

Gambar 2.4 

KERANGKA PEMIKIRAN (WANDA, 2018) 

 

 

Keinformatifan 

Kredibilitas 

Hiburan 

Sikap 

Konsumen 

Penerimaan 

Konsumen 

Terhadap Mobile 

Advertising 

H1 

H2 

H3 

H4 



30 

 

 

 

 

 

2.4 Hipotesis Penelitian  

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan serta teori yang 

melandasi dan memperkuat permasalahan tersebut, maka dapat dirumuskan suatu 

hipotesis. Adapun hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

H1 : KI dalam iklan memiliki pengaruh signifikan terhadap SK pada pengguna 

aplikasi Shopee di Surabaya. 

H2 : KR dalam iklan memiliki pengaruh signifikan terhadap SK pada pengguna 

aplikasi Shopee di Surabaya. 

H3 : HI dalam iklan memiliki pengaruh signifikan terhadap SK pada pengguna 

aplikasi Shopee di Surabaya. 

H4 : SK memiliki pengaruh signifikan terhadap PK pada pengguna aplikasi 

Shopee di Surabaya. 


