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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Penelitian dari Chine, Chine, Akunne, & Udeze (2019) yang berjudul “Peer 

Influence and Product Advertisement as Predictors of Smartphone Consumer 

Buying Behaviour” dilakukan untuk menguji pengaruh teman sebaya dan saran 

produk sebagai prediktor perilaku pembelian pengguna smartphone terhadap 

mahasiswa pancasarjana di Universitas Nnamdi Azikiwe, Awka di Negara Bagian 

Anambra. Pengumpulan data pada riset ini merupakan kuesioner yang berskala lima 

poin. Variabel penelitian ini terdiri dari Advertisment dan Consumer Buying 

Bahaviour. Hasil yang didapatkan dalam penelitian adalah Advertisement sebagai 

prediktor signifikan Consumer Buying Bahaviour di smartphone (𝛽 = 0,215; p < 

0,01) dan R2 = 0,29. 

Penelitian dari Martins, Costa, Oliveira, Gonçalves, & Branco (2017) yang 

berjudul “How Smartphone Advertising Influences Consumers' Purchase Intention” 

memiliki tujuan untuk mengetahui dampak yang mempengaruhi konsumen dalam 

berinteraksi dengan iklan di smartphone dan apa yang mendorong keputusan 

pembelian mereka. Penelitian ini menggunakan model konseptual yang 

menggabungkan model Ducoffe's Web Advertising dengan teori Flow Experience. 

Riset ini menggunakan metode pengukuran data dengan skala tujuh poin serta 

pengumpulan data berupa survei. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa 

Advertising Value (𝛽 = 0,228; p < 0,01), Flow Experience (𝛽 = 0,516; p < 0,01), 

Web Design Quality (𝛽 = 0,099; p < 0,05), dan Brand Awareness (𝛽 = 0,109; p < 

0,01) mempengaruhi Purchase Intention (R2 = 0,683). 

Penelitian dari Orús, Gurrea, & Flavián (2016) yang berjudul “Facilitating 

Imaginations through Online Product Presentation Videos: Effects on Imagery 

Fluency, Product Attitude and Purchase Intention” bertujuan untuk menganalisis 

dampak Online Product Presentation Videos (OPPV) terhadap kualitas produk, 

terkait dengan pemikiran, kemudahan berimajinasi, dan tanggapan terhadap produk 

dari konsumen. Penelitian ini menggunakan kombinasi antara desain dan prosedur 

eksperimental dengan pengumpulan data berbasis survei. Hasil dari penelitian ini
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adalah OPPV mempengaruhi Quality of Thoughts (𝜔 2 = 0,15) dan Ease of 

Imagining the Product (𝜔2 = 0,20), kemudian berdampak pada Attitude toward the 

Product (p = 0,05; 𝜔2 = 0,02) dan Purchase Intention (p = 0,12; 𝜔2 = 0,01). 

Penelitian dari Ina (2019) yang berjudul “Analysis of Online Video 

Advertising Factors Influencing Attitudes towards Social Media Advertising and 

Purchase Intention on Social Media (YouTube): Research on Millennials in Jakarta” 

dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari minat milenial di Jakarta dalam 

menerima video iklan dan faktor yang mempengaruhi niat pembelian. Riset ini 

menggunakan metode penelitian yang bersifat kuantitatif. Jangka waktu penelitian 

yang dilaksanakan merupakan desain cross-sectional, dimana sampel diambil dari 

periode yang telah ditentukan dan terbatas di suatu daerah. Teknik pengumpulan 

data responden dalam riset ini yaitu dengan cara menyalurkan kuesioner kepada 

milenial di Jakarta. Skala pengisian kuesioner yang digunakan adalah skala Likert. 

Kemudian data pada riset ini diuji melalaui software SPSS versi 25. Kesimpulan 

dari hasil penelitian yaitu Entertainment, Credibility, Emotional Appeal, dan 

Attitude toward Social Media Advertising secara simultan memiliki dampak 

signifikan pada Purchase Intention (𝛽 = 0,47). 

Penelitian dari Lee, Lee, & Yang (2017) yang berjudul “The Influences of 

Advertisement Attitude and Brand Attitude on Purchase Intention of Smartphone 

Advertising” bertujuan untuk menguji niat pembelian dalam kasus iklan di 

smartphone, yang tidak seperti media iklan lainnya. Kemudian data dikumpulkan 

dalam bentuk kuesioner dan pengukuran survei menggunakan skala Likert dengan 

skala tujuh poin. Hasil dari penelitian mendapatkan kesimpulan bahwa Smartphone 

Advertising Value berdampak secara besar terhadap Smartphone Advertising 

Attitude (𝛽 = 0,468; p < 0,005) dan Brand Attitude (𝛽 = 0,339; p < 0,005) yang 

kemudian akan menghasilkan terjadinya Purchase Intention (R2 = 0,479). 

Setelah membahas tinjauan pustaka diatas, maka penulis mengembangkan 

studi dan analisis penelitian dengan berdasarkan tabel perbandingan pada bawah ini 

(Lihat Tabel 2.1): 
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Tabel 2.1 Tinjauan Pustaka 

Peneliti Tahun Kesimpulan Penelitian 

Chine, Chine, 

Akunne, & Udeze 
2019 

Penelitian bertujuan untuk menguji 

pengaruh teman sebaya dan saran produk 

sebagai prediktor perilaku pembelian 

pengguna smartphone. Teknik pengumpulan 

data berupa kuesioner dengan skala lima 

poin. Hasil dari penelitian menunjukkan 

bahwa iklan di smartphone mempengaruhi 

Purchase Intention mahasiswa pancasarjana 

di Universitas Nnamdi Azikiwe, Awka. 

Martins, Costa, 

Oliveira, Gonçalves, 

& Branco 

2017 

Penelitian bertujuan untuk menguji 

pengaruh iklan di smartphone terhadap niat 

beli konsumen. Penelitian ini membuktikan 

hasil bahwa Advertising Value, Flow 

Experience, Web Design Quality, dan Brand 

Awareness mempengaruhi Purchase 

Intention pada konsumen. 

Orús, Gurrea, & 

Flavián 
2016 

Penelitian bertujuan untuk menguji 

pengaruh Online Product Presentation 

Videos (OPPV) terhadap kualitas produk, 

terkait dengan pemikiran, kemudahan 

berimajinasi, dan tanggapan terhadap 

produk. Hasil dari penelitian menunjukkan 

bahwa OPPV mempengaruhi Quality of 

Thoughts dan Ease of Imagining the Product 

yang kemudian berdampak pada Attitude 

Toward the Product dan Purchase Intention. 

Ina 2019 

Penelitian bertujuan untuk menguji 

pengaruh iklan di smartphone terhadap niat 

pembelian milenial di Jakarta. Riset ini 

merupakan riset yang bersifat kuantitatif. 

Data penelitian dianalisis melalui software 

SPSS versi 25. Penelitian ini membuktikan 

bahwa bahwa Entertainment, Credibility, 

Emotional Appeal, dan Attitude toward 

Social Media Advertising secara simultan 

memiliki dampak signifikan pada Purchase 

Intention 
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Lee, Lee, & Yang 2017 

Penelitian bertujuan untuk menguji 

pengaruh iklan di smartphone terhadap 

Purchase Intention dengan pengukuran data 

menggunakan skala Likert. Penelitian ini 

membuktikan bahwa Smartphone 

Advertising Value berdampak secara besar 

terhadap Smartphone Advertising Attitude 

dan Brand Attitude yang kemudian akan 

menghasilkan terjadinya Purchase Intention. 
 

Berdasarkan tinjauan pustaka diatas, maka penulis akan melakukan studi dan 

analisis penelitian tentang pengaruh iklan di smartphone terhadap mahasiswa 

pekerja yang berada di Kota Batam dan menggunakan teknik pengumpulan data 

berupa kuesioner dengan skala lima poin seperti penelitian yang dilakukan oleh 

Chine, Chine, Akunne, & Udeze (2019) dan Lee, Lee, & Yang (2017). Penelitian 

bertujuan untuk meganalisis pengaruh Online Smartphone Advertising Quality dan 

Advertising Value terhadap Purchase Intention, Attitude toward the Product, dan 

Brand Awareness yang merupakan hasil kolaborasi antara model penelitian yang 

dilakukan oleh Martins, Costa, Oliveira, Gonçalves, & Branco (2017) dan Orús, 

Gurrea, & Flavián (2016). Metode pada penelitian ini dilakukan secara kuantitatif 

dan data responden pada penelitian dianalisis melalui software SPSS versi 25 

seperti penelitian yang dilakukan oleh Ina (2019). 

 

2.2 Landasan Teori 

Landasan teori adalah serangkaian definisi atau gagasan yang disusun secara 

rapi dan teratur tantang variabel penelitian yang digunakan. Landasan teori 

berfungsi untuk memberikan suatu gambaran penelitian. Penjelasan dari setiap 

variabel yang akan dianalisis pada penelitian yaitu: 

2.2.1 Online Smartphone Advertising Quality 

Iklan smartphone menurut definisi dari penelitian Martins, Costa, Oliveira, 

Gonçalves, & Branco (2017) adalah bentuk iklan yang mengirimkan pesan iklan 

kepada pengguna melalui smartphone. Dengan memasukkan teknik periklanan 

smartphone dalam strategi komunikasinya, maka para pengecer, penyedia layanan, 

dan produsen dapat membuat penawaran yang lebih dinamis. Smartphone telah 

menarik sejumlah besar pengguna dan telah menjadi kebutuhan yang dirasakan 

dalam kehidupan pribadi dan kerja. Masyarakat menggunakannya untuk tujuan 
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jejaring sosial, mengirim pesan, bermain game dan fungsi lainnya. Smartphone 

adalah teknologi yang cukup baru dan telah mendapat perhatian kecil dalam 

penelitian akademik dalam hal memahami pola pikir pengguna tentang adopsi 

smartphone. Namun demikian, iklan smartphone menjadi bagian terpenting untuk 

meningkatkan niat beli konsumen. 

Menurut Pushpakala, HemaDivya, Sathya, & Raja (2018), iklan online adalah 

bisnis yang berkembang secara pesat karena perkembangan bisnis online yang 

sangat luas dan telah menjadi bagian yang tidak terhindarkan dari e-commerce. 

Iklan online menyediakan platform yang lebih besar bagi perusahaan berbasis 

produk maupun jasa untuk mempromosikan iklan mereka. Hal ini manawarkan 

fleksibilitas yang tinggi untuk perusahaan dalam mencapai target penjualan produk. 

Iklan merupakan proklamasi atau pemberitahuan di media publik yang 

mempromosikan produk. Tanpa iklan, tidak ada bisnis yang dapat memulai produk 

baru ke pasar. Oleh karena itu, iklan dapat mendorong pelanggan untuk membeli 

suatu produk. 

Dalam penelitian ini, Online Smartphone Advertising Quality terdiri dari dua 

dimensi, yaitu design quality dan information quality. Menurut penelitian dari 

Martins, Costa, Oliveira, Gonçalves, & Branco (2017), design quality merupakan 

dimensi yang digunakan untuk menilai kualitas desain iklan online dari unsur font, 

warna, dan fitur multimedia yang digunakan. Sedangkan information quality 

menurut penelitian dari Orús, Gurrea, & Flavián (2016) merupakan dimensi yang 

digunakan untuk menilai kualitas informasi yang disampaikan dari iklan online di 

smartphone. Calon pembeli cenderung menilai ketertarikannya terhadap suatu iklan 

dari informasi yang relavan, dapat dipercaya, dan mudah diingat. 

 

2.2.2 Advertising Value 

Advertising Value menurut penelitian yang dilakukan oleh Martins, Costa, 

Oliveira, Gonçalves, & Branco (2017) merupakan tingkat efektivitas suatu iklan 

atau ulasan subjektif terhadap utilitas maupun relatif periklanan pada calon pembeli. 

Pada dasarnya, suatu pesan iklan dianggap layak oleh konsumen apabila konsumen 

tersebut menemukan kebutuhannya serta informasi yang disampaikan memberikan 

manfaat yang diinginkan, sehingga akan terjadi pembelian. Terdapat beberapa 
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penelitian yang menyelidiki hubungan antara Advertising Value dan Purchase 

Intention. Konsumen menunjukkan sikap yang menguntungkan terhadap produk 

atau jasa ketika Purchase Intention meningkat. 

Dalam penelitian ini, Advertising Value yang digunakan berdasarkan 

penelitian yang dilakukan oleh Martins, Costa, Oliveira, Gonçalves, & Branco 

(2017). Penelitian ini terdapat tiga dimensi untuk menilai kelayakan suatu iklan 

online di smartphone, yaitu value, entertainment, dan irritation. Dimensi value 

merupakan penilaian terhadap suatu iklan dari segi manfaat atau kepentingan iklan 

di smartphone terhadap pengguna. Irritation merupakan dimensi yang mengacu 

pada tingkat ketidaknyamanan konsumen terhadap iklan di smartphone jika 

memberikan dampak yang menjengkelkan, mengganggu dan melibatkan perasaan 

negatif terhadap iklan. Entertainment didefinisikan sebagai kemampuan suatu iklan 

dalam mempromosikan hiburan dan menciptakan sikap konsumen yang positif 

dengan memberikan bentuk pelarian, pengalihan, kenikmatan estetika, atau 

pelepasan emosional. Dalam konteks periklanan, entertainment itu menarik, 

menyenangkan, dan menghibur konsumen. Iklan yang bersifat menghibur menarik 

perhatian konsumen, akibatnya efektivitas iklan juga meningkat. 

 

2.2.3 Purchase Intention 

Purchase Intention menurut Martins, Costa, Oliveira, Gonçalves, & Branco 

(2017) adalah suatu indikasi terhadap perencanaan konsumen untuk melakukan 

pembelian produk atau jasa pada iklan pada masa depan. Riset sebelumnya telah 

membuktikan bahwa tingkat Purchase Intention mengacu pada tingkat pembelian 

konsumen. Apabila konsumen mengalami niat beli baik, maka keterlibatan merek 

baik dapat mempromosikan pembelian tersebut. Mengenai konteks smartphone, 

perlu mempertimbangkan Purchase Intention sebagai tingkat pembelian konsumen 

di smartphone. Tidak hanya belanja di smartphone meningkat hingga menjadi 

bagian dari rutinitas banyak orang, tetapi ada juga serangkaian faktor penentu, 

seperti norma subjektif, sikap dan pengendalian sikap yang dirasakan cenderung 

mempengaruhi niat pelanggan untuk membeli. Oleh karena itu, informasi produk 

dalam iklan smartphone harus mempertimbangkan faktor-faktor penentu ini agar 
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dapat diterima dengan baik oleh konsumen dan memiliki efek sesuai dengan yang 

diinginkan. 

Dalam penelitian ini, Purchase Intention menggunakan dimensi wiling to buy 

sesuai dengan penelitian menurut Martins, Costa, Oliveira, Gonçalves, & Branco 

(2017). Dimensi ini digunakan dengan tujuan untuk menilai ketertarikan pengguna 

smartphone dalam melakukan pembelian produk atau jasa melalui iklan online. 

Kualitas iklan yang disampaikan memiliki hubungan terhadap konsumen dalam 

melakukan pembelian produk atau jasa melalui iklan lagi saat masa depan. Selain 

itu, dimensi ini digunakan sebagai indikator terhadap minat pengguna untuk 

menyarankan individu lain dalam melakukan pembelian produk atau jasa iklan 

online di smartphone. Apabila pengguna setuju untuk melakukan promosi atau 

menyarankan produk pada iklan online kepada orang lain maupun kerabatnya, 

artinya Advertising Value yang disampaikan melalui iklan terpenuhi. 

 

2.2.4 Attitude Toward the Product 

Sikap terhadap produk menurut definisi dari Lee, Lee, & Yang (2017) adalah 

sikap positif atau negatif konsumen terhadap suatu produk. Sikap ini adalah 

pengakuan pribadi dan aspek emosional dari merek perusahaan periklanan. Banyak 

peneliti telah meneliti sikap dalam iklan online mengenai pengakuan dan emosi 

pada merek suatu produk atau jasa. Hal ini dapat menekankan pengaruh sikap dari 

iklan online terhadap suatu produk maupun merek, serta pengaruh iklan online 

terhadap proses pembentukan sikap. Selain itu, sikap dalam iklan online secara 

simultan dapat mempengaruhi sikap terhadap produk dan niat beli secara langsung. 

Dengan demikian, sikap merupakan dampak yang mempengaruhi Purchase 

Intention dan Attitude Toward the Poroduct. 

Dimensi pada riset ini berfungsi untuk menilai sikap pengguna smartphone 

pada iklan online terhadap sikap produk atau merek, yaitu cognitive seperti yang 

dilakukan oleh Orús, Gurrea, & Flavián (2016). Dimensi ini digunakan dengan 

tujuan untuk mengetahui sikap pengguna smartphone dalam menilai produk atau 

jasa pada iklan. Cognitive terdiri dari indikator kegunaan suatu produk atau jasa 

pada iklan online terhadap pengguna. Selain itu, pengguna menilai kelayakan (baik 
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atau buruk) dan ketertarikannya terhadap suatu produk maupun jasa pada iklan 

online di smartphone. 

 

2.2.5 Brand Awareness 

Brand Awareness menurut Martins, Costa, Oliveira, Gonçalves, & Branco 

(2017) merupakan kemampuan konsumen dalam mengingat merek pada situasi 

yang tidak sama pada iklan online di smartphone. Oleh karena itu, hanya merek 

yang dikenal konsumen yang dapat diidentifikasi, dikategorikan, dan akhirnya 

dibeli. Pentingnya Brand Awareness pada kenyataannya adalah supaya konsumen 

mampu menentukan keputusan mereka untuk membeli dan mengevaluasi produk. 

Kondisi seperti ini disebabkan oleh kecenderungan konsumen untuk memilih merek 

yang lebih terkenal daripada merek yang kurang terkenal. 

Dalalm penelitian ini, variabel Brand Awareness digunakan karena penelitian 

sebelumnya telah menunjukkan bahwa tingkat kesadaran pengguna terhadap suatu 

merek dari iklan online yang disampaikan melalui smartphone menentukan 

keputusan beli konsumen. Dimensi dalam penelitian ini yaitu popularity sesuai 

dengan penelitian menurut Martins, Costa, Oliveira, Gonçalves, & Branco (2017). 

Dimensi ini digunakan sebagai indikator dalam mengetahui tingkat kesadaran 

pengguna terhadap merek pada iklan di smartphone dalam kasus pernah 

mendengarnya, merek tersebut sangat terkenal, dan faktor orang disekitar yang 

mengetahui merek tersebut. 

 

2.3 Kerangka Pikir 

Kerangka pikir merupakan diagram tentang gambaran umum dari proses 

pelaksanaan suatu riset. Kerangka pikir disusun sesuai dengan pertanyaan yang 

terdapat dalam penelitian dan menggambarkan suatu perkumpulan dari beberapa 

variabel serta hubungan dari setiap variabel. Berikut ini merupakan gambaran 

tentang model penelitian yang digunakan oleh penulis (Lihat Gambar 2.1 dan 

Gambar 2.2). 
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Gambar 2.1 Model Penelitian Martins 

 

 

Gambar 2.2 Model Penelitian Orús 

Penelitian dari Martins, Costa, Oliveira, Gonçalves, & Branco (2017) 

menunjukkan bahwa design quality berperan dalam terjadinya Purchase Intention 

dan Brand Awareness. Sedangkan Advertising Value juga memiliki hubungan 

dengan terjadinya Purchase Intention. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Orús, 

Gurrea, & Flavián (2016), Online Product Presentation Video (OPPV) 

mempengaruhi terjadinya Purchase Intention dan Attitude Toward the Product. 

Studi kasus dalam penelitian ini adalah tentang iklan online di smartphone, maka 

design quality dan OPPV sebagai variabel Online Smartphone Advertising Quality. 
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Berdasarkan kedua model penelitian diatas, maka variabel yang dipilih untuk studi 

kasus dalam penelitian ini adalah Online Smartphone Advertising Quality (OSAQ), 

Advertising Value (AV), Purchase Intention (PI), Attitude Toward the Product 

(ATTP), dan Brand Awareness (BA). Oleh karena itu, kedua model tersebut 

dinamakan sebagai Model Penelitian Martins Orús (Lihat Gambar 2.3). 

 

 

 

Gambar 2.3 Model Penelitian Martins Orús 
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