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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Tingkat perkembangan teknologi telepon genggam yang tinggi 

menghasilkan meningkatnya penggunaan telepon genggam sebagai saluran 

penyampaian pesan iklan produk dan jasa (Tsang, Ho & Liang, 2004). Salah satu 

salurannya yaitu melalui SMS (Short-Messaging-Service). Menurut survey yang 

dilaksanakan oleh A.T. Kearney penggunaan jasa ponsel dan SMS telah 

meningkat secara drastis sejak tahun 2001. Selain itu adapun pesan iklan yang 

disalurkan melalui MMS (Multimedia-Messaging-Service). Perkembangan 

teknologi memudahkan saluran penyampaian pesan kepada konsumen, sehingga 

menghasilkan saluran baru yang disebut mobile advertising. Mobile advertising 

didefinisikan sebagai iklan berbasis tulisan dan grafik yang dikirimkan via alat 

mobilitas yang meliputi ponsel, pagers dan personal digital assistant (PDA) 

(Peters et al., 2007; Koury & Yang, 2010). 

Selain itu, Dickinger et al. (2004) mendefinisikan mobile advertising 

sebagai saluran yang menggunakan media wireless yang interaktif menyediakan 

konsumen informasi yang dipersonalisasi serta peka terhadap tempat dan waktu 

untuk mempromosikan barang dan jasa. Tetapi seiring waktu berjalan, 

perkembangan teknologi yang pesat sudah tidak lagi membatasi penyaluran 

mobile advertising hanya dengan saluran SMS dan MMS. Setelah munculnya 3G, 

keberadaan ponsel fitur telah digantikan dengan munculnya ponsel cerdas. Ponsel 
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cerdas menyediakan banyak aplikasi yang dapat menggantikan fitur SMS dan 

MMS. Aplikasi tersebut dapat diakses melalui adanya jaringan internet sehingga 

harganya lebih murah dan terjangkau. 

Melalui jaringan internet, telah muncul aplikasi yang bisa menggantikan 

SMS yaitu aplikasi chatting. Laporan global lembaga riset Informa menunjukkan 

bahwa sepanjang tahun 2012, rata-rata harian jumlah pesan yang dikirim lewat 

aplikasi chatting sudah lebih tinggi daripada SMS, yaitu 19 miliar pesan per hari 

berbanding 17,6 miliar pesan per hari. Pada tahun mendatang, Informa 

memperkirakan jumlah pesan yang dikirim lewat aplikasi chatting akan mencapai 

50 miliar pesan per hari, berbanding 21 miliar pesan per hari yang dikirim via 

SMS (http://tekno.kompas.com/). Pengguna KakaoTalk mencapai 16 juta 

pengguna pada awal tahun 2014 di Indonesia (http://tekno.liputan6.com/). Hingga 

bulan November 2013, jumlah pengguna KakaoTalk di seluruh dunia disebutkan 

telah mencapai 120 juta. Layanan pesan instan ini setiap harinya memproses 5,2 

miliar pesan (http://tekno.kompas.com/). 

Perkembangan dari penggunaan aplikasi chatting di Indonesia telah 

membuka peluang baru bagi layanan saluran iklan di Indonesia. Agar aplikasi 

chatting dapat berkompetisi dan bertahan lama di pasaran, aplikasi-aplikasi seperti 

WeChat, Line dan KakaoTalk bekerjasama dengan berbagai retailer online 

maupun offline untuk membangun e-commerce. Seperti contoh KakaoTalk yang 

bekerjasama dengan operator seluler XL Axiata untuk membuat paket khusus 

sejak Februari 2013. Selain itu, Pizza Hut Indonesia dan Groupon digandeng 

untuk memberikan konten promosi. Fitur yang dibuat disebut dengan plus friend 
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(http://tekno.kompas.com/). Melalui fitur tersebut, akan ditawarkan promosi-

promosi yang sedang berlaku serta berita-berita yang bersangkutan. Pada aplikasi 

lain seperti Line dan WeChat, fitur tersebut disebut dengan official accounts dan 

service accounts.  

Beberapa penelitian menyatakan adanya keperluan untuk meneliti 

bagaimana faktor pada Mobile advertising dapat mempengaruhi sikap konsumen 

dan keinginan untuk membeli produk yang diiklankan. Dari banyaknya faktor 

yang dapat mempengaruhi efek dari Mobile advertising, interaktifitas telah 

dibuktikan sebagai pendorong penting dalam kesediaan konsumen untuk 

menerima Mobile advertising (Bauer et al., 2005; Drossos et al., 2007; Gao et al., 

2009). Walaupun Mobile advertising memberikan kesempatan yang bagus bagi 

para pemasar tetapi adanya kemungkinan akan terjadinya rasa ketergangguan pada 

konsumen yang menerima mobile advertising. Gangguan adalah hasil emosional 

yang dirasakan konsumen (Waldt et al., 2009) atau reaksi konsumen terhadap 

mobile advertising (Tripathi & Siddiqui, 2008). Gangguan terjadi karena 

pandangan konsumen terhadap iklan secara umum masih sangatlah buruk (Tsang, 

Ho & Liang, 2004). Hiburan, informasi dan kredibilitas merupakan faktor yang 

sangat penting dalam mempengaruhi sikap menurut penelitian terdahulu. 

Sehingga peneliti ingin mengetahui apakah pengaruh juga terjadi pada konsumen 

Indonesia yang memiliki budaya dan kebiasaan hidup yang berbeda.  

Mobile advertising telah mendapatkan perhatian karena keunikan atributnya 

seperti personalisasi yang menawarkan kesempatan baru bagi pengiklan dalam 

memberikan promosi yang lebih efektif dan efisien melalui saluran ponsel (Xu, 

Yoshie Gellasia, Analisis Faktor yang Mempengaruhi Keinginan Membeli Pada Mobile Advertising dengan variabel Sikap Konsumen Sebagai 
Intervening, 2015 
UIB Repository(c)2015



4 
 

 

2007). Begitu juga dengan interaktifitas. Menurut penelitian Leppaniemi dan 

Karjaluoto (2005), walaupun konsumen tidak memberikan izin untuk menerima 

mobile advertising, tetapi konsumen juga bersedia menerima pesan apabila 

mereka dapat merasakan adanya interaktifitas pada mobile advertising. Tetapi 

penelitian sebelumnya belum banyak yang mengemukakan kedua faktor tersebut. 

Sikap konsumen dan keinginan terhadap mobile advertising sangat penting 

bagi pemasar untuk merancang iklan promosi dengan kualitas tinggi (Xu, 2007). 

Banyaknya iklan yang dikirim melalui ponsel, pemasar perlu mengetahui sikap 

konsumen terhadap iklan tersebut. Menurut Kotler, sikap adalah perasaan 

seseorang atas suka atau tidak sukanya seseorang serta perilaku yang ditujukan 

terhadap suatu objek atau ide. Pentingnya penelitian sikap konsumen dikarenakan 

melalui sikap konsumen kita dapat mengetahui apakah konsumen suka atau tidak 

suka terhadap iklan. Sikap suka dan suka sangat berpengaruh terhadap keinginan 

membeli produk atau jasa yang diiklankan. Tujuan dari pemasaran adalah agar 

konsumen dapat membeli produk yang ditawarkan. Pada TRA (theory of reasoned 

action) yang mencakup sikap, niat dan perilaku merupakan konstruksi yang dapat 

memudahkan penerimaan teknologi (Fishbein & Ajzen, 1975). 

Referensi tentang faktor yang memperngaruhi konsumen untuk membuka 

pesan iklan, membaca dan memberikan atau menyimpan pesan untuk pembelian 

di masa yang akan datang belum cukup banyak (Adham et al., 2008). Selain itu, 

melalui sikap terhadap mobile advertising yang didapatkan apakah akan 

mendorong keinginan konsumen untuk membeli produk atau jasa yang 

ditawarkan. Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan 
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penelitian dengan mengembangkan penelitian yang berjudul “Analisis Faktor 

yang Mempengaruhi Keinginan Membeli pada Mobile Advertising dengan 

Variabel Sikap Konsumen sebagai Intervening”. 

 

1.2 Permasalahan Penelitian 

Untuk membantu penelitian serta berdasarkan latar belakang yang ada. 

Berikut merupakan beberapa pertanyaan yang perlu dijawab melalui penelitian 

yang akan dilaksanakan: 

1. Apakah hiburan berpengaruh pada sikap konsumen terhadap mobile 

advertising? 

2. Apakah kemampuan menyampaikan informasi pada iklan berpengaruh 

pada sikap konsumen terhadap mobile advertising? 

3. Apakah gangguan dalam menerima iklan berpengaruh pada sikap 

konsumen terhadap mobile advertising? 

4. Apakah kredibilitas iklan berpengaruh pada sikap konsumen terhadap 

mobile advertising? 

5. Apakah personalisasi berpengaruh pada sikap konsumen terhadap mobile 

advertising? 

6. Apakah interaktifitas dalam iklan berpengaruh pada sikap konsumen 

terhadap mobile advertising? 

7. Apakah sikap konsumen pada mobile advertising akan mendorong 

keinginan untuk membeli? 
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1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan penelitian yang ditelah diidentifikasi, maka 

tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisis pengaruh hiburan dalam mobile advertising terhadap 

sikap konsumen 

2. Untuk menganalisis pengaruh kemampuan manyampaikan informasi dalam 

mobile advertising pada sikap konsumen 

3. Untuk menganalisis adanya gangguan dalam menerima mobile advertising 

terhadap sikap konsumen 

4. Untuk menganalisis pengaruh kredibilitas mobile advertising pada sikap 

konsumen 

5. Untuk menganalisis pengaruh adanya personalisasi pada mobile advertising 

pada sikap konsumen 

6. Untuk menganalisis pengaruh interaktifitas pada mobile advertising 

terhadap sikap konsumen. 

7. Untuk menganalisis pengaruh sikap konsumen terhadap keinginan untuk 

membeli 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Dalam melakukan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut: 
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1. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai panduan para pemasar yang berada 

di perusahaan penyedia layanan telekomunikasi dan perusahaan yang 

bersangkutan. Melalui hasil penelitian pemasar dapat merancang iklan yang 

di salurkan melalui ponsel atau mobile advertising yang lebih efektif dan 

lebih sesuai bagi penerima. 

2. Bagi Akademis 

Penelitian ini dapat dijadikan panduan atau referensi untuk memperkaya 

data penelitian yang akan dengan lingkup yang sesuai di kedepan hari. 

 

1.4 Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah pembahasan selanjutnya, peneliti membagi 

keseluruhan penulisan ini menjadi lima bab yang disusun sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab pendahuluan mencakupi penjelasan pada latar belakang 

penelitian, permasalahan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, 

serta sistematika pembahasan. 

BAB II KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Bab ini merupakan uraian mengenai kerangka teoritis yang 

menjadi landasan teori yang berhubungan dengan masalah-masalah 

yang diteliti. Selain itu juga ada perumusan hipotesis yang 

digunakan sebagai dugaan sementara. 
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BAB III METODE PENELITIAN 

Bagian bab ini membahas mengenai rancangan penelitian, objek 

penelitian, definisi variabel operasional, teknik pengumpulan data 

dan metode analisis data. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini akan diuraikan mengenai deskriptif objek penelitian, 

statistic deskriptif, uji outlier, uji kualitas data, uji normalitas data 

dan uji hipotesis serta pembahasan dari hasil penelitian. 

BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai kesimpulan dari hasil 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dan keterbatasan yang ada 

dalam pelaksanaan penelitian beserta rekomendasi atau masukan 

dari peneliti mengenai penelitian, agar dapat menjadi lebih 

bermanfaat. 
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