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BAB II 

KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 
 

 

2.1 Model-Model Penelitian Terdahulu 

Wu (1999) meneliti tentang perilaku konsumen terhadap suatu website serta 

merasakan adanya interaktifitas pada website tersebut. Peneliti menyatakan 

pentingnya mengetahui sikap konsumen karena adanya sifat website yang 

interaktif. Wu (1999) mengemukakan bahwa interaktifitas menghasilkan interaksi 

secara tidak langsung dengan pemasar, jadi penelitian mengemukakan 

kemungkinan adanya hubungan antar interaktifitas dengan sikap konsumen. 

Oh dan Xu (2003) melakukan penelitian untuk mengetahui dampak iklan 

yang disalurkan menurut lokasi konsumen serta faktor yang dapat mempengaruhi 

sikap kosumen terhadap iklan yang disalurkan sesuai lokasi konsumen. Penelitian 

dilakukan dengan menggunakan faktor-faktor seperti hiburan, kemampuan 

menyampaikan informasi, isi iklan dan nilai pada iklan yang dapat mempengaruhi 

sikap konsumen pada mobile advertising serta keinginan untuk membeli. 
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Gambar 2.1 

Model Effects of Multimedia on Mobile Consumer Behavior: An Empirical Study 

of Location-Aware Advertising 

 

 

  

 

 

 

Sumber: Oh dan Xu (2003) 

Tsang, Ho dan Liang (2004) melakukan penelitian ini untuk 

menggambarkan faktor yang mempengaruhi sikap konsumen terhadap iklan yang 

berbentuk SMS dan hubungannya dengan sikap, keinginan untuk membuka SMS 

dan perilaku pengguna. Faktor yang digunakan Tsang, Ho dan Liang (2004) pada 

penelitian yang dilakukan meliputi hiburan (entertainment), kemampuan 

menyampaikan informasi (informativeness), gangguan (irritation), dan 

kredibilitas (kredibilitas). Tsang, Ho dan Liang (2004) juga menggunakan faktor 

izin yang dijadikan variabel moderating pada penelitian. 
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Gambar 2.2 

Model Consumer Attitude towards Mobile Advertising: An Empirical 

Study 

 

 

 

 

 

Sumber: Tsang, Ho dan Liang (2004) 

Leppaniemi dan Karjaluoto (2005) melakukan penelitian untuk membangun 

model konseptual terhadap keinginan konsumen untuk menerima iklan dengan 

adanya faktor yang mempengaruhi tingkat penerimaan mobile advertising. Faktor 

yang digunakan Leppaniemi dan Karjaluoto (2005) yaitu peka pada lokasi, 

personalisasi, privacy, teknologi konsumen dan teknologi lingkungan. 

Objektif dari penelitian yang dilaksanakan Rettie, Grandcolas dan Deakins 

(2005) adalah untuk meneliti respon konsumen terhadap iklan SMS dengan 

efeknya pada branding dan efek keinginan untuk membeli. Menurut Rettie, 

Grandcolas dan Deakins (2005) kefektifan mobile advertising berhubungan 

dengan waktu, tempat penyaluran iklan serta hubungan, nilai dan hiburan dalam 

iklan. Iklan melalui SMS merupakan saluran yang interaktif yang 

mengkombinasikan dampak telemarketing, digitalisasi e-mail dan lokalisasi 

periklanan melalui ponsel. 

Wu (2005) melakukan penelitian tentang pengaruh interaktifitas terhadap 

sikap konsumen pada website dengan menggunakan dua macam interaktifitas, 
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yaitu interaksi sebenarnya dengan rasa interaktifitas. Hasil dari penelitian 

memperlihatkan interaksi sebenarnya sebagai independen dan rasa interaktifitas 

sebagai faktor mediasi, kemudian dilakukannya regresi terhadap sikap konsumen. 

Selanjutnya, interaksi sebenarnya dan rasa interaktifitas sebagai independen. 

Chowdhury et al. (2006) melakukan penelitian untuk menggambarkan 

faktor yang ada dalam mempengaruhi sikap konsumen terhadap mobile marketing 

dan untuk mengajukan penelitian lebih lanjut pada pasar berkembang terhadap 

penelitian sebelumnya pada pengguna ponsel Bangladesh. Penelitian ini juga 

untuk memperlihatkan cara pemasar menyalurkan iklan dengan menarik sehingga 

tidak mengakibatkan rasa kesal. Variabel penelitian yang digunakan yaitu hiburan, 

kemampuan menyampaikan informasi dan gangguan. 

Caroll et al. (2007) melakukan penelitian atas tingkat penerimaan konsumen 

dalam penerimaan iklan melalui SMS serta sikap konsumen terhadap mobile 

advertising. Penelitian juga dilakukan untuk meneliti faktor yang mempengaruhi 

tingkat penerimaan konsumen terhadap iklan melalui SMS, dimana faktor tersebut 

meliputi izin, kontrol pada Wireless Service Provider, kontrol terhadap 

personalisasi dan isi serta penyampaian pesan.  

Merisavo et al. (2007) melakukan penelitian untuk memahami tentang cara 

kerja mobile advertising secara efektif dengan melakukan meneliti faktor 

pendorong konsumen untuk menerima iklan melalui SMS. Faktor yang dimaksud 

yaitu rasa kegunaan, pengunaan dari informasi kontekstual, rasa pengontrolan, 

rasa pengorbanan, dan kepercayaan. Dalam penelitian Merisavo et al. (2007) juga 
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dikemukakan bahwa pada penelitian Bauer et al. (2005), tingkat penerimaan yang 

tinggi merupakan hasil dari sikap konsumen yang positif . 

Objektif utama dari penelitian Xu (2007) yaitu untuk memahami bagaimana 

karakteristik unik dan budaya orang cina mempengaruhi penggunaan mobile 

advertising dan SMS di Cina dan menggunakan faktor sms untuk 

membedakannya dari negara lain. Penelitian dilakukan menggunakan karakteristik 

mobile advertising yang disalurkan setelah adanya personalisasi unsur hiburan, 

kemampuan menyampaikan informasi, kredibilitas, dan gangguan yang dapat 

memperngaruhi sikap konsumen sehingga menuju keinginan untuk membeli. 

Gambar 2.3 

Model The Influence of Personalization in Affecting Consumer Attitude toward 

Mobile Advertising in China  

 

 

 

 

 

Sumber: Xu (2007) 

Penelitian Jun dan Lee (2007) menyelidiki variabel yang digunakan untuk 

meramalkan sikap konsumen terhadap mobile advertising berdasarkan 

penggunaannya dan teori kepuasan. Melalui penelitian yang dilakukan Jun dan 

Lee (2007), faktor yang digunakan untuk mengukur sikap konsumen yaitu 

kenyamanan dan kemudahan, fashion, kemampuan menyampaikan informasi, 
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kerangsangan, kegunaan, jasa multimedia, dan sosialisasi. Sehingga dapat 

membangunkan keinginan untuk membeli produk yang diiklankan. 

Gambar 2.4 

Model Mobile Media Use and Its Impact on Consumer Attitude toward Mobile 

Advertising 

 

 

 

 

 

  

 

 

Sumber: Jun dan Lee (2007) 

Drossos et al. (2007) mencoba untuk mengkonsep faktor yang 

mempengaruhi efek dari kampanye mobile advertising dengan menekankan push 

advertising melalui SMS, Penelitian dilakukan dengan mengkonsep beberapa 

variabel yang dianggap sebagai faktor yang mempengaruhi seperti lokasi dan 

waktu, interaktifitas, insentif, sumber iklan atau kredibilitas, daya tarik, 

keterlibatan produk dan sikap terhadap iklan secara umum. Beserta dampaknya 

pada sikap konsumen dan keinginan untuk membeli. 
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Gambar 2.5 

Model Determinants of Effective SMS Advertising: An Experimental Study 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Drossos et al. (2007) 

Haghirian, Madlberger dan Inoue (2008) melakukan penelitian untuk 

melakukan perbandingan sikap antara konsumen pada negara maju dengan 

konsumen pada negara berkembang terhadap mobile advertising. Penelitian 

dilaksanakan dengan menggunakan faktor hiburan, kemampuan menyampaikan 

informasi dan gangguan. Selain itu, Haghirian, Madlberger dan Inoue (2008) juga 

mengganggap nilai mempengaruhi sikap, aksi dan penilaian konsumen. 

Gambar 2.6 

Model Mobile Advertising in Different Stages of Development: A Cross Country 

Comparison on Consumer Attitudes 

 

 

 

 

 

Sumber: Haghirian, Madlberger dan Inoue (2008) 
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Tujuan Wong dan Tang (2008) dalam melakukan penelitian ini dibagi 

menjadi tiga bagian yaitu yang pertama untuk mendapatkan pengertian teori dari 

mobile advertising (dalam bentuk SMS dan MMS), meneliti faktor yang 

mempengaruhi sikap konsumen terhadap mobile advertising dan keinginan 

konsumen untuk menerima dan membaca mobile advertising dan untuk mengukur 

sikap konsumen terhadap mobile advertising beserta keinginan mereka untuk 

menerima dan membaca mobile advertising. Penelitian dilaksanakan dengan 

adannya pengaruh kemampuan menyampaikan informasi, hiburan, gangguan, 

kredibilitas, izin, jenis kelamin yang mungkin mempengaruhi sikap konsumen. 

Gambar 2.7 

Model Consumers’ Attitude toward Mobile Advertising: Role of Permission 

 

 

 

 

 

Sumber: Wong dan Tang  (2008) 

Zhang dan Mao (2008) melakukan penelitian untuk menyelidiki faktor yang 

mempengaruhi tingkat penerimaan dari SMS advertising karena peningkatan 

popularitas mobile marketing diantara konsumen muda Cina. Zhang dan Mao 

(2008) meneliti dengan mengadopsi model penerimaan teknologi TAM dimana 
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termasuk kepercayaan dan subjective norms. Selain itu peneliti juga menggunakan 

faktor penentu di masa lalu yaitu kegunaan dan kenyamanan. 

 Penelitian yang dilakukan Waldt, Rebello dan Brown (2009) adalah 

replikasi dari penelitian Tsang, Ho dan Liang (2004) tetapi dalam konteks Afrika 

Selatan. Objektif utama dari penelitian ini adalah untuk menentukan kolerasi 

antara persepsi konsumen dengan nilai hiburan, kemampuan menyampaikan 

informasi, gangguan dan kredibilitas dari sebuah SMS advertising dan sikap 

konsumen secara keseluruhan terhadap SMS advertising. 

 Altuna dan Konuk (2009) melakukan penelitian untuk meneliti data 

empiris antara konsumen Amerika Serikat dan Turkey pada sikap konsumen 

terhadap mobile advertising dan juga untuk mengungkapkan bagaimana 

perbedaan kedua budaya dapat mempengaruhi sikap dan keinginan membeli. 

Pengukuran penelitian diadopsi dari penelitian yang dilakukan Ducoffe (1996) 

dan Tsang, Ho dan Liang (2004) yang meliputi hiburan, gangguan, kemampuan 

menyampaikan informasi, nilai iklan dan lainnya.  

 Phau dan Teah (2009) melakukan penelitian tentang tujuan penggunaan 

SMS dengan pengaruhnya pada sikap konsumen terhadap penggunaan SMS 

sebagai alat periklanan atau promosi. Dalam penelitiannya, peneliti menggunakan 

7 faktor untuk menjelaskan penelitiannya antara lain yaitu, kemudahan 

pemakaian, keterlibatan sosial, hiburan, pelarian, komunikasi personal, alasan 

ekonomi dan ekspresi publik. Alat penelitian diadopsi dari beberapa peneliti yaitu 

Carroll et al (2007), Lee, Tsai dan Jih (2006) dan Leung (2007). 
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Tujuan utama dari penelitian yang dilaksanakan oleh Beneke et al. (2010) 

adalah untuk menganalisis faktor penunjang yang mempengaruhi sikap terhadap 

mobile marketing untuk dapat menentukan pengaruh masing-masing komponen. 

Pengukuran dilakukan melalui tiga bagian pengukuran yaitu berupa elemen pesan 

yang berisi dengan menggunakan faktor isi, personalisasi, interaktifitas. Profil 

konsumen yang mencakup sikap terhadap iklan secara umum, sikap inovatif 

konsumen dan pengetahuan tentang iklan. Bagian terakhir yaitu masalah privasi 

yang berisi kontrol dan spam. 

Gambar 2.8 

Model Influences on Attitude toward Mobile Text Message Advertisements: 

An Investigation of South African Youth 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Beneke et al. (2010) 

Al-alak dan Alnawas (2010) melaksanakan penelitian dengan tujuan 

penelitian  untuk memeriksa dampak moblie marketing sebagai alat komunikasi 
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dalam menghasilkan keinginan untuk membeli serta sikap konsumen terhadap 

mobile advertising. Penelitian dilakukan dengan pengukuran extensive 

advertising, kegunaan dan keterkaitan, hiburan, izin dan kepercayaan terhadap 

keinginan untuk membeli. 

Penelitian Yang, Liu dan Zhou (2010) menjelaskan 5 faktor yang dapat 

mempengaruhi penerimaan konsumen pada mobile advertising, dimana faktor 

tersebut meliputi rasa kegunaan (hubungan, insentif keuangan, hiburan, nilai 

informasi), pengunaan dari informasi kontekstual (pelayanan berdasarkan waktu 

dan tempat), rasa pengontrolan (izin, opsi dan filter), rasa pengorbanan (resiko 

kehilangan kendali, privasi dan waktu, gangguan dan pengacauan),   dan 

kepercayaan (operator dan pihak pemasaran menggunakan data pribadi dan 

perlindungan hukum pribadi). Penelitian diadopsi dari penelitian Merisavo et al. 

(2007) untuk dibandingkan dengan perbedaan hasil antara konsumen Amerika 

dengan konsumen Cina.  

Objektif dari penelitian yang dilakukan Mir (2011) adalah untuk 

menyediakan pandangan tentang situasi mobile advertising yang ada di Pakistan. 

Penelitian dilaksanakan karena adanya masalah perbedaan budaya. Selain itu 

penelitian juga untuk menyelidiki faktor yang mendorong sikap konsumen 

terhadap penerimaan mobile advertising di Pakistan. Menurut Mir (2011), 

personalisasi merupakan satu unsur penting dalam mobile advertising. Maka itu 

personalisasi digunakan sebagai alat pengukur sikap konsumen pada penelitian. 

Selain itu adapun alat pengukur yang digunakan yaitu isi pesan iklan dan izin 

konsumen. 
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Gambar 2.9 

Model Consumer Attitude towards M-Advertising Acceptance: A Cross-Sectional 

Study 

 

 

 

Sumber: Mir (2011) 

Penelitian Zabadi, Shura dan Elsayed (2012) memiliki objektif utama 

penelitian untuk menentukan korelasi antara persepsi konsumen pada nilai dari 

hiburan, informasi, gangguan dan kredibilitas dari SMS advertisement dan sikap 

konsumen secara keseluruhan terhadap SMS advertisement di antara konsumen 

Jordan. 

Parreno et al. (2013) melakukan penelitian tentang sikap konsumen 

terhadap mobile advertising dan tingkat penerimaannya pada remaja Spanyol. 

Penelitian dilaksanakan dengan menggunakan faktor peninjau yang berupa 

hiburan dan gangguan serta manfaat yang diterima konsumen. Kemudian 

penelitian dilanjutkaan dengan melakukan evaluasi terhadap kefektifan mobile 

advertising. 
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Gambar 2.10 

Model Key Factors of Teenagers’ Mobile Advertising Acceptance 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Parreno et al. (2013) 

Noor, Sreenivasan dan Ismail (2013) melakukan penelitian untuk 

menganalisis sikap konsumen terhadap mobile advertising dan keinginan 

konsumen untuk membeli produk atau jasa yang diiklankan melalui faktor norma 

subyektif, PBC (perceived behavioral control), dan izin. Penelitian juga 

menganalisis hubungan antara sikap konsumen dengan keinginan atau niat 

membeli. 

Yu (2013) melakukan penelitian yang dilaksanakan untuk meneliti respon 

konsumen muda terhadap mobile ads terhadap berbagai macam interaktifitas 

dimana diantaranya ada interaktifitas konsumen-pesan, interaktifitas konsumen-

pemasar, interaktifitas konsumen-konsumen serta efeknya pada merk produk dan 

keinginan untuk membeli produk yang diiklankan. 

Azizi, Geluyake dan Bakhshizadeh (2014) melaksanakan penelitian untuk 

mencapai 3 tujuan, yaitu mengidentifikasi dan mengevaluasi kepercayaan yang 

berperngaruh dalam membentuk sikap konsumen terhadap mobile advertising 
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ataupun terhadap iklan secara umum. Kepercayaan-kepercayaan yang dimaksud 

meliputi kemampuan memberikan informasi, keuntungan pada sisi ekonomi, 

hedonisme, rasa tergangggu, validitas, personalisasi dan izin. Sikap yang 

dihasilkan kemudian dihubungkan pengaruhnya terhadap ekuitas merek.  

Gambar 2.11 

Model Studying Brand Equity in Terms of Beliefs Shaping Consumers’ 

Attitudes on Advertising through Mobile Phones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Azizi, Geluyake dan Bakhshizadeh (2014) 

2.2 Definisi Keinginan Membeli   

Keinginan membeli merupakan perilaku yang muncul sebagai respon 

terhadap objek. Keinginan membeli juga merupakan keinginan konsumen untuk 

melakukan (Assael, 1998). Anaroga (2000) menyatakan bahwa keinginan 

membeli (purchase intention) merupakan suatu proses pengambilan keputusan 

yang dilakukan oleh konsumen sebelum mengadakan pembelian atas produk yang 

ditawarkan atau yang dibutuhkan oleh konsumen tersebut. 

Kebutuhan konsumen mungkin muncul karena menerima informasi baru 

tentang suatu produk atau jasa, kondisi ekonomi, periklanan atau karena 
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kebetulan. Selain itu, gaya hidup seseorang, kondisi demografis dan karakteristik 

pribadi dapat pula mempengaruhi keputusan pembelian seseorang. Keinginan 

membeli dapat diklasifikasikan sebagai salah satu komponen perilaku kognitif 

konsumen tentang seberapa besar niat individu untuk membeli merek produk 

tertentu. Keinginan membeli  atau keinginan untuk membeli dapat diartikan 

sebagai rencana seorang individu yang dibuat dengan kesadaran untuk 

mengeluarkan upaya pembelian (Lee & Lee, 2009) 

Teori tentang tindakan dipengaruhi perilaku konsumen akan diprediksi dari 

niat yang berhubungan langsung dalam tindakan, penentuan target dan konteks 

(Ajzen & Fishbein, 1980). Keinginan atau niat membeli dapat diartikan sebagai 

penilaian subjektif tentang bagaiman seseorang akan bertingkah di masa depan 

(Blackwell, et al. 2001: Grandbois & Summers, 1975; Miniard, Obermiller & 

Page, 1983; Reibstein, 1978). Keinginan membeli mencerminkan apa yang ingin 

mereka beli di kedepan hari untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka 

(Blackwell, et al. 2001). 

 

2.3 Hubungan Antar Variabel 

2.3.1 Hubungan Hiburan terhadap Sikap Konsumen  

Penggunaan multimedia yang ditambahkan pada teks pesan iklan akan 

memberikan tingkat hiburan tertentu (Oh & Xu, 2003). Hiburan pada mobile 

advertising adalah kemampuan dari saluran mobile advertising untuk memenuhi 

kenikmatan yang dirasakan konsumen atau memberikan kesenangan emosional 

konsumen (Leung & Cheung, 2004). Kenikmatan yang dirasakan oleh konsumen 
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pada iklan yang diterima memainkan peran yang penting dalam menghasilkan 

sikap secara keseluruhan (Shavitt, Lowrey & Haefner, 1998). Saat orang 

mengalami tingkat meningkatkan tingkat partisipasi (Haghirian & Dickinger, 

2004; McQuail, 1983). Iklan yang menghibur akan memenuhi kesenangan 

konsumen dan akan membawakan dampak positif pada sikap konsumen terhadap 

iklan dan merek tertentu (Mitchell & Olson, 1981). 

Sikap terhadap mobile advertising juga menyinggung sikap konsumen 

terhadap iklan secara keseluruhan. Secara umum, sikap adalah kondisi mental 

individu untuk membentuk struktur cara manusia merasakan lingkungan dan 

memberikan arahan untuk merespon (Aaker et al., 1995). Kotler (2000) 

menyatakan bahwa sikap adalah cara manusia menahan dan memberikan evaluasi 

atas perasaan suka atau tidak sukanya yang akan disertai aksi terhadap suatu 

benda atau ide. Humor dan kejutan dapat menghasilkan sikap yang positif pada 

sikap konsumen apalagi di kalangan anak muda, dan meningkatkan kesempatan 

pemasaran (Barwise & Strong, 2002). 

Banyak penelitian yang dilakukan penelitian sebelummnya terhadap 

hubungan hiburan dengan sikap. Hiburan pada iklan dapat membawakan rasa 

kenikmatan pada konsumen sehingga membawakan dampak positif pada sikap 

konsumen terhadap mobile advertising dan merek barang yang diiklankan 

(Mitchell & Olson, 1981). Oh dan Xu (2003) menganggap iklan akan lebih 

bernilai apabila pesan iklan disampaikan dengan cara yang lebih menarik dan 

menghibur. Dari penelitian yang dilakukan Oh dan Xu (2003) nilai hiburan 
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memiliki efek positif yang kuat pada sikap konsumen terhadap iklan yang berbasis 

lokasi.  

Penelitian yang dilakukan menyatakan adanya hubungan korelasi yang 

signifikan antara adanya hiburan (entertainment) pada iklan dengan sikap 

konsumen terhadap mobile advertising (Tsang, Ho & Liang, 2004; Waldt, Rebello 

& Brown, 2009; Altuna & Konuk, 2009). Hiburan pada iklan membawakan sikap 

konsumen (consumers attitude) yang postitif terhadap mobile advertising (Xu, 

2007; Wong & Tang, 2008). Konsumen akan mengasumsi iklan yang dapat 

memuaskan kebutuhan estetika, kesenangan dan pengalaman emosional 

konsumen akan dinilai positif dan mudah diterima (Bauer et al., 2005).Hiburan 

(entertainment) adalah faktor penting bagi mobile marketing. Apabila pesan dapat 

disampaikan dengan singkat dan lucu, maka iklan tersebut akan segera menarik 

perhatian konsumen (Katterbach, 2002).  

Zabadi, Shura dan Elsayed (2012) membuktikan adanya hubungan korelasi 

yang positif pada nilai iklan dan sikap terhadap iklan secara keseluruhan melalui 

penelitian yang dilaksanakan pada konsumen Jordan. Tetapi Chowdbury (2006) 

membawakan hasil penelitiannya, dimana hubungan antara hiburan dengan sikap 

pada mobile advertising adalah tidak signifikan dan negatif. Sedangkan penelitian 

yang dilakukan Haghirian, Madlberger dan Inoue (2008) menyatakan bahwa 

hiburan tidak berpengaruh pada sikap konsumen terhadap mobile advertising baik 

konsumen Austria maupun Jepang. Selain itu, penelitian Yang, Liu dan Zhou 

(2010) membuktikan adanya pengaruh signifikan tetapi negatif antara rasa 
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kegunaan dimana meliputi hiburan terhadap tingkat penerimaan mobile 

advertising pada konsumen Amerika. 

2.3.2 Hubungan Kemampuan Menyampaikan Informasi terhadap Sikap 

Konsumen 

Informasi adalah suatu data yang telah diproses sehingga mempunyai arti 

dan dapat meningkatkan pengetahuan seseorang yang mengemukakan data 

tersebut (Kaasinen, 2003). Kemampuan untuk menyampaikan informasi pada 

iklan adalah alasan inti konsumen dalam melakukan transaksi (Andrew, 1989). 

Hal tersebut mengacu pada kemampuan iklan untuk menyampaikan dan 

memindahkan informasi dengan efektif kepada konsumen yang ditargetkan 

(Ducoffe, 1996). Negash et al. (2003) menyarankan informasi yang disalurkan 

seharusnya tepat, ada ketertkaitan, sesuai dengan waktu, praktis dan lengkap. 

Kemampuan untuk menyampaikan informasi adalah kemampuan untuk 

konsumen informasi tentang produk alternatif sehingga mencapai kepuasan yang 

paling besar (Gao & Koufaris, 2006). Kualitas informasi yang disampaikan akan 

membawakan pengaruh secara langsung terhadap pandangan konsumen (Kaasinen 

2003). Informasi dianggap sebagai insentif yang sangat bernilai pada mobile 

marketing, karena konsumen akan bersikap positif pada iklan yang dapat 

menyalurkan insentif (Varshney, 2003). Saat konsumen mengalami proses mobile 

advertising, konsumen akan merasakan keperluan untuk mengetahui informasi 

tentang produk yang diiklankan untuk melakukan pembelian. 

Zabadi dan Shura (2010) menyatakan bahwa kemampuan untuk 

menyampaikan informasi merupakan faktor yang paling kuat yang memiliki 
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korelasi pada sikap konsumen terhadap SMS advertisement dan merupakan faktor 

ketiga terkuat yang dapat mempengaruhi nilai pada iklan. Penelitian dari Oh dan 

Xu (2003) mengemukakan adanya hubungan kemampuan menyampaikan 

informasi yang signifikan dan positif pada sikap konsumen. Penelitian terdahulu 

mengemukakan adanya hubungan korelasi yang positif pada sikap konsumen 

terhadap pentingnya informasi pada mobile advertising (Tsang, Ho & Liang, 

2004; Waldt, Rebello & Brown, 2009; Altuna & Konuk, 2009. Tetapi dari hasil 

penelitan Chowdbury et al. (2006), pengaruh langsung dari informasi yang 

disalurkan tidaklah signifikan dan konsumen memiliki sikap negatif terhadap 

kemampuan menyampaikan informasi iklan pada mobile advertising. Selain itu 

penelitian Xu (2007) juga mengemukakan bahwa atribut informasi bukanlah yang 

terpenting dalam mempengaruhi sikap konsumen. 

2.3.3 Hubungan Gangguan terhadap Sikap Konsumen 

Ducoffe (1996) mendefinisikan gangguan dalam konteks iklan sebagai 

kondisi dimana iklan menggunakan taktik yang membawakan rasa jengkel, 

mengejek, menghina, menyinggung perasaan konsumen dan terlalu dimanipulasi. 

Rasa terganggu juga mungkin muncul saat konsumen mendapatkan banyak pesan 

spam atau konsumen merasa pesan sangat menjengkelkan (Oh & Xu, 2003). Spam 

adalah sebuah bentuk dari gangguan dimana pemasar membangun interaksi push 

marketing (Milne & Rohm, 2000),  

Meningkatkan penggunaan waktu dan biaya pada konsumen dan dapat 

berdampak negatif pada merek yang diiklankan (Bamba & Barnes, 2007). 

Gangguan akan mengakibatkan mobile advertising sebagai saluran yang tidak 
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diinginkan dan tidak dapat dimengerti. Mobile advertising mungkin telah 

membawakan susunan informasi yang membingungkan dan menganggu 

konsumen serta membanjiri konsumen dengan informasi (Stewart & Pavlou, 

2002). Konsumen akan merasa bingung tentang iklan dan mungkin bersikap 

negatif pada mobile advertising. Maka itu, Chowdhury et al. (2006) 

menyimpulkan bahwa gangguan yang terjadi karena isi pesan iklan yang susah 

dimengerti akan mencerminkan sikap konsumen yang negatif terhadap mobile 

advertising. Secara teori, hubungan antara persepi konsumen terhadap gangguan 

dari sebuah iklan dan sikap konsumen terhadap mobile advertising didukung oleh 

model Brackett (2002), yang menguji hubungan kedua konstruksi. Melalui 

penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa hubungan persepsi dari gangguan 

pada iklan SMS adalah berkolerasi negatif dengan sikap konsumen terhadap SMS 

advertisement (Brackett, 2002). 

Tsang, Ho dan Liang (2004) menghasilkan penelitian dimana gangguan 

membawakan hubungan yang berkolerasi negatif tetapi signifikan dengan sikap 

konsumen. Sehingga berdampak negatif pada nilai iklan dan sikap konsumen pada 

iklan (Beneke et al., 2010). Sedangkan pada beberapa penelitian sebelumnya telah 

dibuktikan bahwa gangguan tidak berpengaruh signifikan pada sikap konsumen 

terhadap mobile advertising (Oh & Xu, 2003; Chowdbury, 2006; Xu, 2007; Wong 

& Tang, 2008; Haghirian, Madlberger & Inoue, 2008). Waldt, Rebello dan Brown 

(2009) juga melakukan penelitian pada hubungan gangguan dengan sikap 

konsumen dan mendapatkan hasil bahwa gangguan memiliki hubungan korelasi 

negatif dengan sikap konsumen terhadap mobile advertsing. Berdasarkan model 
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Brackett (2002), Zabadi, Shura dan Elsayed (2012) melakukan penelitian yang 

sama tetapi dilakukan pada konsumen Jordan dan mendapatkan hasil yang sama, 

yaitu gangguan memiliki pengaruh yang negatif pada sikap konsumen. Tetapi 

melalui penelitian tersebut Zabadi, Shura dan Elsayed (2012) mengungkapkan 

bahwa gangguan tidak membawakan dampak sekuat variabel hiburan dan 

kemampuan memberikan informasi. 

2.3.4 Hubungan Kredibilitas terhadap Sikap Konsumen  

McKenzie dan Lutz (1989) mendefinisikan kredibilitas iklan sebagai 

persepsi konsumen atas kebenaran dan tingkat dapat dipercayanya suatu iklan. 

Pavlou dan Stewart (2002) mengemukakan kredibilitas sebagai perkiraan dan 

pemenuhan dari persyaratan perjanjian yang tersirat maupun tersurat.  Kredibilitas 

adalah komponen penting dari tingkat penerimaan teknologi. Kredibilitas pada 

iklan juga dipengaruhi oleh berbagai faktor biasanya kredibilitas perusahaan dari 

produk yang diiklankan juga mempengaruhi (Goldsmith et al., 2000). Penelitian 

Drossos et al. (2007) mengemukakan bahwa kredibilitas (credibility) tidak 

membawakan pengaruh besar pada sikap konsumen terhadap mobile advertising. 

Tingginya tingkat kredibilitas mempengaruhi sikap konsumen terhadap 

mobile advertising secara keseluruhan, selain itu penelitian juga membuktikan 

adanya hubunngan korelasi yang tinggi antara kredibilitas dengan sikap (Zabadi, 

Shura & Elsayed, 2012). Kredibilitas pada pesan iklan yang disampaikan melalui 

ponsel dapat mempengaruhi sikap konsumen terhadap mobile advertising 

(Chowdhury, 2006). Bahmanziari, Pearson dan Crosby (2003) mengemukakan 

bahwa kredibilitas merupakan komponen penting dalam penerimaan teknologi 
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dan seharusnya digunakan pada penelitian yang mengadopsi teknologi. Pada 

beberapa penelitian terdahulu kredibiltas telah dikemukan sebagai faktor yang 

mempengaruhi sikap konsumen terhadap mobile advertising (McKenzie & Lutz, 

1989; Shavitt, Lowrey & Haefner, 1998). 

Dari hasil penelitian terdahulu didapatkan bahwa hubungan kredibilitas 

mempengaruhi sikap konsumen terhadap iklan secara signifikan positif (Tsang, 

Ho & Liang, 2004; Chowdbury et al., 2006; Zabadi, Shura & Elsayed, 2012). 

Penelitian yang dilakukan oleh berbagai peneliti telah membuktikan adanya 

hubungan antara kredibilitas dengan sikap konsumen terhadap iklan (Brackett & 

Carr, 2001). Menurut penelitian terdahulu kredibilitas pada pesan iklan memiliki 

pengaruh positif terhadap sikap konsumen pada iklan (Chowdhury et al., 2006). 

Selain itu, pada penelitian Xu (2007) juga ditemukan adanya hubungan korelasi 

yang positif antara kredibilitas dengan sikap konsumen secara umum. Sedangkan 

pada penelitian Waldt, Rebello dan Brown (2009) ditemukan bahwa walaupun 

adanya hubungan korelasi yang positif pada sikap konsumen, tetapi hubungannya 

dengan kredibilitas sangatlah lemah. Selain itu, adapun penelitian yang telah 

mengemukakan bahwa kredibilitas tidak memiliki pengaruh signifikan pada sikap 

konsumen (Wong & Tang, 2008). 

2.3.5 Hubungan Personalisai terhadap Sikap Konsumen 

Personalisasi adalah membangun loyalitas konsumen dengan membangun 

hubungan one-on-one (per individu); dengan cara memahami kebutuhan masing-

masing individu dan membantu mencapai tujuan secara efisien dan penuh 

pengetahuan menuju pada kebutuhan kebutuhan individu (Riecken, 2000).  
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Personalisasi adalah tentang pemetaan dan pemuasan objektif konsumen dalam 

konteks spesifik bisnis (Riecken, 2000).  Leppaniemi dan Karjaluoto (2005) 

mendefinisikan personalisasi sebagai pemahaman pilihan, selera, kebutuhan, 

pemikiran, gaya hidup dan budaya yang berbeda dari individu bukan hanya untuk 

mencapai keinginan konsumen tetapi juga terhadap personalisasi itu sendiri. 

Persatuan personalisasi (2005) telah mendefinisikan personalisasi sebagai 

pengunaan kombinasi dari teknologi dengan informasi konsumen untuk 

menyesuaikan interaksi iklan elektronik antara bisnis dengan konsumen. 

Personalisasi pada mobile advertising adalah berdasarkan faktor demografi 

konsumen (pendapatan, umur, jenis kelamin, dan lain-lain), preferensi konsumen 

(produk atau jasa yang disukai konsumen), konteks (lokasi dan aktivitas 

konsumen) serta isi (merek produk) (Xu, 2007).  

 Personalisasi telah meningkatkan kesediaan konsumen untuk menerima 

mobile advertising (Leppaniemi & Karjaluoto, 2005).Taktik membosankan yang 

digunakan oleh pemasar dalam periklanan mungkin akan membawakan rasa 

jengkel pada konsumen (Zhang, 2000). Maka untuk mencapai keunggulan 

kompetitif, diperlukan personalisasi secara langsung (Greer & Murtaza, 2003). Xu 

(2007) mengatakan bahwa personalisasi merupakan faktor yang paling penting 

dalam mempengaruhi sikap. Menurut Xu (2007), personalisasi bukan hanya 

meningkatkan sikap positif masyarakat pada mobile advertising tetapi juga 

mengurangi rasa tidak suka terhadap mobile advertising. Menurut Oh dan Xu 

(2003) dengan menyesuaikan informasi  dengan preferensi konsumen dan lokasi 

konsumen akan meningkatkan keterkaitan dengan pesan.  
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Beneke et al. (2010) dalam penelitiannya yang dilakukan pada pelajar 

membuktikan bahwa adanya hubungan signifikan positif anatara personalisasi 

dengan sikap konsumen, menjadikan personalisasi sebagai faktor yang 

berpengaruh pada sikap konsumen terhadap mobile advertising. Dari hasil 

penelitian Xu (2007) yang dilakukan pada masyarakat Cina telah dikemukakan 

bahwa personalisasi memiliki hubungan korelasi positif dengan sikap konsumen 

secara umum. Pada penelitian terdahulu lainnya juga juga ditemukan adanya 

personalisasi pada pesan iklan yang dikirim melalui ponsel akan membawakan 

sikap yang positif pada sikap konsumen (Wang et al., 1998; Standing et al., 2005; 

Mir, 2011). 

2.3.6 Hubungan Interaktifitas terhadap Sikap Konsumen 

Blattberg dan Deighton (1991) mendefinisikan interaktifitas sebagai fasilitas 

dimana orang dan organisasi dapat saling berkomunikasi secara langsung satu 

dengan lainnya tanpa melihat jarak dan waktu. Interaktifitas dihasilkan oleh 

aplikasi ponsel yang menyediakan fasilitas untuk komunikasi dua arah di antara 

pemasar dengan konsumen (Vatanparast & Asil, 2007). Tetapi interaksi yang ada 

pada mobile advertising adalah komunikasi satu arah (Drossos et al., 2007). 

Tindakan langsung pada kemampuan merespon interaktif memperbolehkan 

pemasar untuk menjadi lebih unggul dalam merespon secara spontan (Beneke et 

al., 2010). Seorang konsumen akan lebih ingin merespon iklan apabila iklan 

mengandung aplikasi respon yang mudah diingat, dikembalikan dan digunakan 

lagi nantiya. 
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Penggunaan fitur interaktifitas yang efektif akan menjadi faktor yang 

penting agar konsumen tidak membawakan reaksi yang negatif pada mobile ads 

yang dikirimkan (Tsang, Ho & Liang, 2004). Interaktifitas telah disarankan oleh 

beberapa peneliti yang telah melaksanakan penelitian sejenis, termasuk Cho dan 

Cheon (2005) menyatakan bahwa interaktifitas adalah salah satu karakteristik 

yang dapat menghasilkan rasa kesukaan pada mobile ads. Beberapa penelitian 

membuktikan bahwa interaktifitas membawakan dampak positif terhadap sikap 

konsumen (Cho & Leckenby, 1999; Wu, 1999; McMillan, 2000; Yoo & Stout, 

2001; McMillan & Hwang, 2002; Jee & Lee, 2002). Adapun penelitian yang 

menyatakan bahwa tidak terdapatnya hubungan positif antara interaktifitas dengan 

sikap (Bezjian, Calder & Lacobucci, 1998; Coyle & Thorson, 2001).  

Melalui penelitian yang dilaksanakan Yu (2013), mobile advertising tanpa 

interaktifitas telah membawakan hasil negatif pada sikap konsumen terhadap 

iklan, merek yang diiklankan dan keinginan untuk membeli. Walaupun begitu 

melalui penelitian yang dilakukan oleh Beneke et al. (2010), hasil menyatakan 

bahwa adanya interaktifitas pada mobile advertising sama sekali tidak 

membawakan pengaruh pada sikap konsumen. Hasil penelitian yang dilakukan 

Drossos et al. (2007) yang mengaplikasikan interaksi pemasar dengan konsumen 

membawakan dampak negatif pada sikap konsumen terhadap iklan yang 

disalurkan, karena iklan tersebut memerlukan waktu dan biaya lebih dari 

konsumen. Dalam pemasaran dan sastra periklanan, interaktifitas telah menjadi 

pendorong yang penting dalam sikap konsumen terhadap mobile ads (Gao et al., 

2009; Drossos et al,. 2007; Bauer et al., 2005).  
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2.3.7 Hubungan Sikap Konsumen terhadap Keinginan Konsumen untuk 

Membeli 

Sikap adalah konsep penting dalam penelitian pemasaran dan sistem 

informasi. Fishbein (1967) mengartikan sikap sebagai pembelajaran dari 

kecenderungan manusia. Berdasarkan kecenderungan tersebut, seorang individu 

akan merespon suatu objek atau ide ataupun beberapa hal. Kotler (2000) 

menyatakan bahwa sikap adalah seseorang menahan perasaan suka atau tidak 

sukanya terhadap suatu evaluasi sehingga menghasilkan aksi pada suatu objek 

atau ide. Menurut TRA (Theory of Reasoned Action) (Fishbein & Ajzen, 1975), 

kepercayaan (kemungkinan subjektif individu pada konsekuensi terhadap suatu 

perilaku) dapat mempengaruhi sikap (perasaan positif atau negatif seorang 

individu terhadap suatu perilaku) yang dapat menghasilkan perilaku konsumen. 

Fishbein dan Ajzen (1975) menyatakan bahwa perilaku seseorang akan 

dipengaruhi oleh sikap konsumen. Maka itu, keinginan membeli konsumen juga 

mungkin dapat dipengaruhi oleh sikap.  

Korzaan (2003) mengatakan bahwa sikap adalah aspek penting dalam 

keputusan membeli yang digunakan untuk memprediksi terjadinya transaksi 

pembelian secara online. Rettie, Grandcolas dan Deakins (2005) menyatakan 

adanya sikap antusias pada konsumen terhadap iklan juga membawakan keinginan 

untuk membeli produk yang ditawarkan. Keinginan konsumen untuk membeli 

suatu produk atau jasa berdasarkan pendekatan iklan, sikap konsumen dan 

pengetahuan konsumen terhadap produk (Blackwell et al., 2001; Jun & Lee, 2007; 

Park, Stoel & Lennon, 2008; Peng, 2006; Wong & Tang, 2008). 
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Altuna dan Konuk (2009) mengungkapkan adanya hubungan yang 

signifikan positif antara sikap konsumen dengan keinginan untuk membeli pada 

konsumen Amerika. Semakin positif sikap konsumen pada mobile advertising 

semakin kuat keinginan untuk membeil produk yang diiklankan. Dimensi sikap 

konsumen terhadap mobile advertising menghasilkan hubungan yang positif pada 

keinginan membeli konsumen (Noor, Sreenivasan & Ismail, 2013). Pada 

penelitian yang dilakukan Xu (2007) menanyakan niat konsumen untuk 

menggunakan mobile advertising sebagai sarana transaksi, dan hasil penelitian 

mengemukakan bahwa sikap memiliki hubungan korelasi yang signifikan 

terhadap keinginan untuk mengkonsumsi atau membeli produk yang diiklankan. 

 

2.4 Model Penelitian dan Hipotesis Penelitian 

Gambar 2.12  

Model Faktor yang Mempengaruhi Keinginan Membeli pada Mobile 

Advertising dengan Variabel Sikap Konsumen sebagai Intervening 
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Sumber: Xu (2007) dan Yu (2013) 
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menjelaskan tentang pengaruh hiburan, kemampuan menyampaikan informasi, 

gangguan, kredibilitas dan personalisasi pada sikap konsumen terhadap mobile 

advertising serta pengaruhnya terhadap keinginan membeli konsumen. Setelah itu 

penelitian ditambahkan dengan penelitian Yu (2013) yang meneliti tentang 

pengaruh interaktifitas terhadap sikap konsumen pada mobile advertising.  

Dari karakteristik ponsel yang dapat dibawa kemana saja memudahkan 

konsumen untuk langsung memberikan balasan pada pesan yang diterima, 

memungkinkan komunikasi antara pemasar dengan konsumen. Interaktifitas telah 

disarankan oleh beberapa peneliti yang telah melaksanakan penelitian sejenis, 

termasuk Cho dan Cheon (2005) menyatakan bahwa interaktifitas adalah salah 

satu karakteristik yang dapat menghasilkan rasa kesukaan pada mobile ads. 

Berdasarkan kerangka penelitian di atas, untuk membantu pelaksanaan 

penelitian maka peneliti mengembangkan asumsi hipotesis sebagai berikut: 

H1: Hiburan berpengaruh signifikan positif pada sikap konsumen terhadap 

mobile advertising 

H2: Kemampuan untuk manyampaikan informasi berpengaruh signifikan positif 

pada sikap konsumen terhadap mobile advertising 

H3: Gangguan berpengaruh signifikan negatif pada sikap konsumen terhadap 

mobile advertising 

H4: Kredibilitas berpengaruh signifikan positif sikap konsumen terhadap mobile 

advertising 

H5: Personalisasi berpengaruh signifikan positif pada sikap konsumen terhadap 

mobile advertising 
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H6: Interaktifitas berpengaruh signifikan positif sikap konsumen terhadap 

mobile advertising  

H7: Sikap konsumen terhadap mobile advertising berpengaruh signifikan positif 

pada keinginan konsumen untuk membeli 
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