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ABSTRACT 

 

Online video advertising (OVA) is an advertising in video format that can be found on 

video-sharing platforms like YouTube. Today, OVA are increasingly being used by marketers as 

one of the major marketing tools as it is considered relatively more efficient than traditional 

broadcast media, and has the potential to create viral effects as an additional impact. This research 

seeks to determine the role of entertainment, informativeness, irritation, credibility, and 

intrusiveness in the formation of audience attitudes toward OVA, as well as its marketing 

implications. The marketing implications proposed are the reuse of the OVA's sponsor brand as 

well as the intention to redistribute the OVA to others.  

This research was conducted with descriptive explanatory design, in the form of empirical 

verification on a number of hypotheses using survey data collected from 155 samples of millennials. 

Data analysis was done quantitatively through Structural Equation Modeling (SEM) approach.  

The empirical results of this study indicate the effect of entertainment, informativeness, and 

credibility to viewers' attitudes towards OVA. On the other hand, the viewer's attitude towards OVA 

has implications for the intentions of reuse of the brand and the intention to disseminate the OVA. 

Meanwhile, the negative effect of irritation and intrusiveness upon viewer attitudes toward OVA is 

not proven in this study. 

Keywords : Online Video Advertising, Customer Attitudes, Reuse Intention, Sharing Intention, 

Entertainment. 
 

Pendahuluan 

Advertiser dan marketer sudah banyak menggunakan platform media sosial sebagai salah 
satu alat promosi dan periklanan yang menjanjikan dengan menempatkan online video advertising 
(Lee et al., 2017). Online video advertising (OVA) merupakan video klip berupa iklan yang 
dibagikan secara online melalui internet, yang biasanya melalui blog atau media berbagi lainnya 
(Sanje & Senol, 2012). Online video advertising merupakan komunikasi satu arah dari sebuah 
brand ke konsumen melalui media (Alanne, 2017), dalam hal ini melalui video yang ada di dunia 
maya. Online video advertising adalah salah satu dari jenis online advertising yang menyediakan 
kekuatan branding iklan tradisional televisi dengan kekuatan interaktif internet (Lee et al., 2013). 
Jadi, online video advertising adalah alat komunikasi antara marketer kepada konsumen dalam 
bentuk video iklan melalui internet.  

Online video advertising dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori yaitu, pre-Roll 
advertisements yang diputar sebelum video dapat ditonton oleh audience dan mid-roll 
advertisements yang menginterupsi video saat sedang ditonton oleh audience (Schuster, 2017). 
Terdapat juga iklan yang dapat di-skip atau dinamakan Skippable Video Advertisements dan iklan 
tidak dapat di-skip atau dapat disebut dengan bumper advertisements (Schuster, 2017). Online 
video advertising menggabungkan kekuatan dari iklan televisi dengan kemungkinan terjadinya 
interaksi langsung antara audience dan marketer dalam konteks online (Alanne, 2017). Sebagai 
salah satu bentuk dari e-marketing, online video advertising memiliki kelebihan yaitu dapat 
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memasarkan produk/jasa dengan jangkauan luas dengan biaya yang sedikit dan selama 24 jam 
non-stop (Rana, 2009). 

Pada bulan September 2016 pengguna internet di Indonesia mencatatkan angka sebesar 
132,7 juta orang (Internet World Stats, 2017). Internet juga dapat diakses melalui telepon selular, 
tercatat jumlah pengguna ponsel di Indonesia pada tahun 2017 mencapai 371,4 juta jiwa atau 
142% dari jumlah penduduk Indonesia yaitu 262 juta jiwa (Katadata, 2017). Hal ini menjadi 
peluang besar bagi advertiser dan marketer untuk menggunakan online video advertising untuk 
memasarkan barang dan jasa yang mereka tawarkan. Tiga media sosial yang paling sering 
dikunjungi oleh masyarakat Indonesia menurut hasil survei yaitu 54% yaitu Facebook dengan 
kunjungan sebanyak 71,6 juta orang, Instagram sebanyak 15% atau 19,9 juta orang, dan YouTube 
sebanyak 11% atau 14,5 juta orang (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, 2016). 
Terlihat bahwa YouTube menjadi media sosial ketiga yang paling banyak diakses oleh masyarakat 
Indonesia sehingga banyak marketer dan advertiser yang menempatkan online video advertising 
di situs berbagi video online tersebut.  

Beberapa tahun ini penelitian mengenai online video advertising sudah banyak diteliti dan 
dipublikasikan, salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Yang et al. (2017) yaitu 
menginvestigasi audience attitudes saat menonton Online video advertising yang terdapat di 
YouTube. Penelitian tersebut menghasilkan analisa bahwa entertainment, informativeness, 
credibility memiliki pengaruh positif terhadap attitudes, irritation memiliki pengaruh negatif terhadap 
attitudes, attitudes berpengaruh terhadap intention, intention berpengaruh secara signifikan 
terhadap behavior, dan Flow berpengaruh terhadap Intention dan Behavior. Selain hasil, penelitian 
tersebut juga memberikan saran untuk melakukan penelitian dengan menganggap temuan dari 
penelitian tersebut sebagai kerangka penelitian. Penelitian mengenai online video advertising lain 
juga memberi saran bagi penelitian selanjutnya, yaitu melakukan penelitian di negara lain (Valaei 
et al., 2016) dalam hal ini yaitu melakukan penelitian di Indonesia, meneliti online video advertising 
dengan durasi lebih panjang yaitu di atas 5 detik untuk menguji unsur intrusif dari sebuah online 
video advertising (Schuster, 2017). Penelitian mengenai efek multimedia terhadap perilaku 
pengguna mobile commerce dengan variabel entertainment, informativeness, irritation, value, 
attitude, intention to reuse, dan purchase intention yang dilakukan oleh Oh & Xu (2003) juga 
memberi saran untuk melakukan penelitian pada mobile advertising. Selain itu, penelitian 
mengenai online video advertising perlu juga untuk meneliti sharing intention di mana hal itu 
merupakan penentu dari viral-nya suatu iklan dari satu orang hingga dapat menyebar luas seperti 
virus di kalangan masyarakat. 

Berdasarkan kajian di atas maka diperlukan penelitian untuk memenuhi saran dari berbagai 
penelitian terdahulu mengenai entertainment, informativeness, irritation, credibility, dan 
intrusiveness sebagai pendorong attitude toward the advertising serta implikasinya terhadap reuse 
dan share intention online video advertising. 
 
Landasan Teori 

1. Generasi Y 

Generasi Y didefinisikan sebagai semua orang yang lahir di antara tahun 1981-1999 
(Bolton et al., 2013). Generasi ini lahir di kala perkembangan pesat teknologi yang menjadikan 
mereka terbiasa memperoleh informasi secara instan (Williams, Medina, Medina, & Clifton, 2017). 
Generasi Y secara aktif mencari, mengkonsumsi, dan membagikan konten yang ada di platform 
media sosial (Bolton et al., 2013). Jejaring media sosial sangat kuat mempengaruhi kehidupan 
sehari-hari generasi Y (Raunio, 2014). Mayoritas literatur menyebutkan bahwa istilah generasi Y 
dan generasi Millennial sebagai istilah yang interchangeably karena merujuk kepada kelompok 
yang sama (Barber, 2014). Generasi Y menyukai brand yang memiliki Facebook fanpage atau 
akun media sosial lainnya, mencari hiburan untuk relaksasi diri dan mencari informasi mengenai 
perubahan yang terjadi di dunia dari fasilitas teknologi, tidak menyukai kepalsuan, menyukai 
kepuasan instan yang mudah dan efisien, menyukai hal yang mengibur dan mengejutkan, dan 
mengharapkan kustomisasi serta personalisasi produk atau jasa yang ditawarkan kepada mereka 
(McGovern, 2015).  
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2. Pengaruh Entertainment terhadap Attitude Toward The Advertising 

Hiburan adalah suatu pengalaman seseorang dalam merasakan kesenangan dan 
kenikmatan (Bartsch, 2017). Hiburan merupakan dimensi yang berkaitan dengan relaksasi dan 
pelepasan emosi seseorang (Zhang, 2013). Entertainment merupakan kemampuan hiburan pada 
sebuah iklan yang dapat membangkitkan rasa senang kepada audience-nya (Oh & Xu, 2003). 
Entertainment adalah suatu hal yang dapat menimbulkan rasa senang dan kenikmatan audience 
dari sebuah iklan yang berguna untuk sarana relaksasi dan pelepasan emosi dari audience 
tersebut.  

Masyarakat sudah menganggap konten hiburan di Youtube seperti snack yang ringan, 
cemerlang, mudah dicerna, dan cocok juga bagi mereka yang tidak banyak memiliki waktu (Shao, 
2009). Hiburan sudah menjadi kebutuhan yang secara rutin dikonsumsi seseorang untuk melepas 
penat. Perasaan senang yang ditimbulkan oleh sebuah iklan memainkan peran terbesar yang 
mempengaruhi keseluruhan sikap audience terhadap sebuah iklan (Chowdhury et al., 2006). 
Maka, hiburan dapat dikatakan sebagai salah satu faktor yang penting dalam mempengaruhi sikap 
konsumen terhadap suatu iklan secara menyeluruh. Hiburan dalam suatu iklan akan 
mempengaruhi keterbukaan audience terhadap iklan tersebut (Ha, 2017). 

Attitude toward the advertising merupakan sikap seseorang dalam merespon suatu iklan 
baik atau tidak baik selama terpapar oleh konten iklan tersebut (MacKenzie et al., 1986). Attitude 
toward the advertising merupakan sikap seseorang terkait dengan evaluasi internalnya terhadap 
sebuah iklan yang stabil dan mengindikasikan kecenderungan perilakunya (Zhang, 2013). Attitude 
toward the advertising dapat diartikan sebagai sikap dan perilaku konsumen yang ditujukan 
kepada suatu iklan setelah mereka terpapar iklan tersebut.  

Sikap konsumen terhadap suatu iklan menjadi indikator yang penting bagi efektivitas iklan 
itu sendiri (Wang & Sun, 2010). Entertainment, Informativeness, Irritation, dan Credibility dari suatu 
iklan menjadi faktor pendorong Attitude Toward The Advertising (Yang et al., 2014). Advertising 
Credibility, Advertising Perception, Attitude Toward Advertiser, Attitude Toward Advertising, dan 
Mood dari audience menjadi penyebab dari sikap audience terhadap suatu iklan (MacKenzie et al., 
1986). Attitude Toward The Advertising yang dipengaruhi oleh enjoyment, informativeness, serta 
the advertising utility mempengaruhi keputusan dalam pembelian (Schlosser et al., 1999). Attitude 
Toward The Advertising dapat mempengaruhi Brand Awareness serta Purchase Intention 
seseorang.  

Sikap audience terhadap sebuah video iklan online ditimbulkan oleh kadar hiburan yang 
ada di dalam iklan tersebut. Nilai dari sebuah iklan dan tingkat hiburan memberikan dampak 
ketergantungan terhadap Attitude Toward the Advertising secara langsung kepada audience saat 
menonton sebuah iklan (Ducoffe, 1996). Audience lebih menyukai hiburan melebihi konten yang 
ada di dalam suatu iklan (Yang et al., 2012). Komponen afektif seperti hiburan telah terbukti 
memiliki kontribusi dalam pembentukan sikap baik secara langsung maupun tidak langsung (Oh & 
Xu, 2003). Berdasarkan tinjauan literatur tersebut, hipotesis yang diajukan adalah : 

H1 : Entertainment memiliki pengaruh positif terhadap Attitude Toward The Advertising 

3. Pengaruh Informativeness terhadap Attitude Toward The Advertising 

Salah satu fungsi dari iklan adalah memberikan informasi kepada konsumen dan mencari 
informasi merupakan alasan utama seseorang untuk menggunakan internet (Wang & Sun, 2010). 
Informativeness merupakan kemampuan dari suatu iklan untuk menginformasikan produk alternatif 
kepada konsumen (Ducoffe, 1996). Informativeness adalah kemampuan sebuah iklan untuk 
memberikan informasi kepada audience secara efektif dan relevan (Oh & Xu, 2003). Informasi 
dalam suatu iklan memfasilitasi konsumen dalam membuat keputusan pembelian, karena 
konsumen tidak dapat memeriksa produk yang ditawarkan secara langsung (Kim, Kim, & Park, 
2010). Informativeness merupakan kemampuan dari sebuah iklan untuk memberi informasi bagi 
konsumen guna memfasilitasi keputusan pembelian produk atau jasa.  

Informativeness suatu iklan memiliki kaitan erat dengan Attitude Toward the Advertising 
ketika ditransfer melalui media tradisional (Ducoffe, 1995). Informativeness pesan pada suatu iklan 
mempengaruhi secara positif Attitude Toward The Advertising seorang konsumen (Chowdhury et 
al., 2006). Seseorang yang menganggap suatu iklan bersifat informatif maka ia akan cenderung 
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menyukai iklan tersebut (Wang & Sun, 2010). Berdasarkan tinjauan literatur tersebut, hipotesis 
yang diajukan adalah : 

H2 : Informativeness memiliki pengaruh positif terhadap Attitude Toward The 
Advertising 

4. Pengaruh Irritation terhadap Attitude Toward The Advertising 

Di samping adanya unsur entertainment dan informativeness di dalam iklan, irritation juga 
memiliki andil dalam sikap konsumen terhadap iklan tetapi dalam konteks negatif. Iritasi 
merupakan suatu perasaan jengkel atau marah yang dirasakan oleh seseorang (Cheung et al., 
2016). Irritation mengacu kepada suatu efek yang menyinggung dan bertentangan dengan hati 
nurani audience (Oh & Xu, 2003). Suatu iklan dikatakan menimbulkan iritasi pada seorang 
audience ketika ia merasa diganggu, disinggung, dihina, dan menyadari bahwa iklan tersebut 
terlalu manipulatif (Yang et al., 2014). Iritasi memiliki potensi menimbulkan penyimpangan 
perhatian yang layak secara sosial, merusak pengalaman, serta mengeksploitasi kegelisahan dan 
keyakinan seseorang (Yang et al., 2017). Maka dari itu iritasi adalah suatu perasaan yang tidak 
menyenangkan bagi seseorang karena terganggu dan tersinggung sehingga merasa marah, 
jengkel, serta menimbulkan kegelisahan saat menonton suatu video iklan.  

Irritation bersamaan dengan Entertainment Value dan Informativeness pada suatu iklan 
mempengaruhi Attitude Toward the Advertising pada audience dari iklan tersebut (Ducoffe, 1996). 
Informativeness dan Entertainment merupakan hal yang sangat penting dalam iklan, sedangkan 
Irritation memberi pengaruh negatif pada sikap dari viewer iklan tersebut (Yang et al., 2017). Iklan 
yang tidak dapat dimengerti akan menyebabkan iritasi yang menimbulkan dampak negatif 
terhadap sikap audience dari iklan tersebut (Chowdhury et al., 2006). Berdasarkan tinjauan 
literatur tersebut, hipotesis yang diajukan adalah : 

H3 : Irritation memiliki pengaruh negatif terhadap Attitude Toward The Advertising 

5. Pengaruh Credibility terhadap Attitude Toward The Advertising 

Kredibilitas iklan merupakan persepsi yang dirasakan oleh seorang audience terhadap 
kejujuran dan kepercayaannya pada suatu iklan (Pavlou & Stewart, 2000). Hal ini menunjukkan 
bahwa kejujuran dari konten yang ada pada sebuah iklan merupakan hal yang penting bagi 
konsumen terkait dengan kepercayaannya terhadap iklan tersebut. Sumber yang kredibel 
memberikan informasi yang benar dan tepat tanpa adanya bias (Greer, 2003). Ketika sebuah 
sumber terdapat bias atau memiliki tujuan selain memberikan informasi, maka sumber tersebut 
membahayakan kredibilitasnya (Greer, 2003). Atas dasar tersebut, iklan yang kredibel akan 
memberikan informasi kepada audience dengan benar dan tepat tanpa adanya tujuan lain selain 
dari informasi itu sendiri.  

Kredibilitas pesan yang terdapat dalam sebuah iklan dapat mempengaruhi Attitude Toward 
The Advertising dari audience iklan tersebut (Chowdhury et al., 2006). Kredibilitas sebuah iklan 
berkaitan secara langsung dengan nilai dan sikap yang ditunjukkan oleh audience yang menerima 
iklan tersebut (Wang et al., 2002). Ketika seorang konsumen mempercayai sebuah iklan dapat 
dipercaya dan kredibel kontennya, maka ia cenderung bersikap positif terhadap iklan tersebut dan 
sebaliknya jika suatu iklan memiliki konten yang tidak masuk akal maka akan membuat sikap 
konsumen menjadi negatif pada iklan tersebut (Wang & Sun, 2010). Berdasarkan tinjauan literatur 
tersebut, hipotesis yang diajukan adalah : 

H4 : Credibility memiliki pengaruh positif terhadap Attitude Toward The Advertising 

6. Pengaruh Intrusiveness terhadap Attitude Toward The Advertising 

Intrusiveness adalah sebuah persepsi atau Konsekuensi dari psikologis audience saat 
proses kognitifnya teganggu (Mei et al., 2007). Intrusiveness merupakan reaksi psikologis 
seseorang yang ditimbulkan oleh iklan yang bersifat mengganggu kebebasannya (Yang & Ting, 
2016). Online video advertising akan membuat audience-nya menunggu konten yang 
sesungguhnya ingin mereka tonton (Goodrich, Schiller, & Galletta, 2015). Keberadaan online video 
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advertising yang muncul sebelum atau saat pertengahan durasi video berpotensi menimbulkan 
terganggunya kebebasan konsumen tersebut karena mereka harus menunggu hingga iklan 
tersebut habis atau paling tidak hingga dapat di-skip. 

Pre-roll Online video advertising dengan durasi yang lebih lama akan semakin menjauhkan 
audience dari tujuan utamanya dan membuatnya merasa terganggu, sehingga berpotensi 
menimbulkan sikap negatif terhadap iklan tersebut (Goodrich et al., 2015). Annoyance dan 
Intrusiveness biasanya menimbulkan sikap negatif konsumen terhadap suatu iklan (Yang & Ting, 
2016). Iklan yang tiba-tiba muncul sebelum atau saat audience menonton video yang menjadi 
tujuannya tanpa bisa dikontrol olehnya akan berpotensi menimbulkan Attitude Toward The 
Advertising yang negatif. Berdasarkan tinjauan literatur tersebut, hipotesis yang diajukan adalah : 

H5 : Intrusiveness memiliki pengaruh negatif terhadap Attitude Toward The Advertising 

7. Pengaruh Attitude Toward The Advertising terhadap Intention to Reuse 

Intention to reuse merupakan niat untuk menggunakan kembali mewakili niat dari customer 
untuk menggunakan kembali suatu barang atau jasa (Malhotra et al., 2017). Niat untuk 
menggunakan kembali merupakan niat seseorang untuk melanjutkan penggunaan atau adopsi 
suatu benda (Hong et al., 2017). Sikap yang baik dari konsumen E-Commerce yang menghasilkan 
perilaku penggunaan atau pembelian secara berulang (Wang, 2008). Jadi, Intention to Reuse 
merupakan niat dari konsumen untuk menggunakan kembali produk atau jasa yang ditawarkan. 
Niat untuk menggunakan kembali dapat dipengaruhi oleh kepuasan (satisfaction) dan perceived 
usefulness (He et al., 2017).  

Sikap positif pengguna terhadap suatu iklan akan meningkatkan niat mereka untuk 
menggunakan atau menggunakan kembali barang atau jasa tersebut (Oh & Xu, 2003). Maka dari 
itu, bahwa niat konsumen untuk menggunakan kembali barang atau jasa yang dipromosikan dalam 
sebuah iklan dipengaruhi oleh sikap konsumen tersebut terhadap iklan tersebut. Semakin baik 
suatu iklan maka akan semakin menarik niat audience untuk menggunakan suatu produk atau jasa 
(Chan & Lam, 2004). Sikap konsumen yang buruk terhadap suatu iklan dikaitkan dengan 
lemahnya niat untuk membeli produk yang ada pada iklan tersebut (Wang & Sun, 2010). Artinya, 
jika konsumen memiliki sikap yang baik pada suatu iklan, maka ia akan cenderung menggunakan 
produk atau jasa yang dipromosikan dalam iklan tersebut. Berdasarkan tinjauan literatur tersebut, 
hipotesis yang diajukan adalah : 

H6 : Attitude Toward The Advertising memiliki pengaruh positif terhadap Intention to Reuse 

8. Pengaruh Attitude Toward The Advertising terhadap Intention to Share 

Intention to share merupakan niat seseorang untuk menyebarkan pengetahuan kepada 
orang lain (Lee et al., 2009), dalam hal ini yaitu video iklan. Maka dalam penelitian ini intention to 
share dapat diartikan sebagai niat seseorang untuk menyebarkan online video advertising kepada 
orang lain. Link iklan video dari YouTube atau media sosial yang lain, dikirim kepada teman atau 
kerabat melalui e-mail atau media sosial maka akan menjadi viral (Korgaonkar et al., 2016). Video 
yang memiliki kemungkinan besar untuk disebarkan adalah video yang memiliki konten yang dapat 
membangkitkan emosi audience-nya secara kuat seperti humor, ketakutan, kesedihan atau 
inspirasi (Huang et al., 2013).  

Tanggapan pemikiran kognitif yang didapatkan saat terpapar konten iklan akan 
menghasilkan respon positif atau negatif pada Attitude Toward Advertising yang secara tidak 
langsung akan mempengaruhi niat dari audience iklan tersebut untuk membagikan konten tersebut 
kepada orang lain (Huang et al., 2013). Ketika seseorang memiliki respon yang kuat terhadap 
suatu iklan maka ia akan bersedia untuk membagikan iklan tersebut kepada orang lain (Huang et 
al., 2013). Maka, seorang audience akan cenderung menyebarkan iklan yang telah ia lihat sebagai 
respon dari sikapnya terhadap iklan tersebut. Berdasarkan tinjauan literatur tersebut, hipotesis 
yang diajukan adalah : 

H7 : Attitude Toward The Advertising memiliki pengaruh positif terhadap Intention to Share 
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Gambar 1. Model Penelitian 

Metodologi Penelitian 

Objek dari penelitian ini adalah online video advertising dari channel YouTube Go-Jek 
Indonesia yang berjudul “Hidup Tanpa Batas Itu Apa Sih?”, di mana iklan tersebut mengandung 
unsur-unsur yang diteliti dalam penelitan ini. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh generasi 
Y yang tinggal di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) yang telah 
menggunakan aplikasi Go-Jek sebelumnya. 

Untuk menguji pengaruh dari variabel entertainment, informativeness, irritation, credibility, 
dan customization terhadap attitude toward advertising serta dampaknya terhadap intention to buy 
dan intention to share maka diperlukan alat ukur untuk yang diadopsi dari penelitian terdahulu 
yaitu sebagai berikut : 

 
 

Tabel 1. Indikator Penelitian 
Variabel Alat Ukur 

Entertainment (ENT)  ENT1. Saya terhibur oleh Iklan Go-Jek  
ENT2. Iklan Go-Jek menyenangkan. 
ENT3. Iklan Go-Jek menggembirakan saya. 
ENT4. Iklan Go-Jek mengasyikan. 

Informativeness (INF) INF1. Iklan Go-Jek menyediakan informasi yang relevan. 
INF2. Iklan Go-Jek menyediakan informasi yang sesuai dengan 

kondisi saat ini. 
INF3. Iklan Go-Jek menyediakan informasi yang akurat. 
INF4. Iklan Go-Jek menyediakan informasi yang berguna. 

Irritation 
(IRR) 
 

IRR1. Iklan Go-Jek menjengkelkan. 
IRR2. Iklan Go-Jek menyebalkan. 
IRR3. Iklan Go-Jek tidak dapat dipercaya. 
IRR4. Iklan Go-Jek membingungkan. 

Credibility 
(CRE) 
 

CRE1. Iklan Go-Jek kredibel. 
CRE2. Iklan Go-Jek layak untuk dipercaya. 

CRE3. Saya dapat mempercayai iklan Go-Jek. 
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Intrusiveness 
(INT) 
 

INT1. Saat diputar, saya terganggu oleh iklan Go-Jek. 

INT2. Saat diputar, saya terpaksa menyaksikan iklan Go-Jek. 

INT3. Saat diputar, saya diserbu oleh iklan Go-Jek. 

Attitude Toward the 
Advertising 
(ATA) 

ATA1. Iklan Go-Jek merupakan hal yang baik. 
ATA2. Saya menyukai iklan Go-Jek. 
ATA3. Iklan Go-Jek penting bagi saya. 
ATA4. Iklan Go-Jek sangat baik. 

Intention To Reuse 
(ITR) 
 

ITR1. Saya ingin terus menggunakan aplikasi Go-Jek. 
ITR2. Kemungkinan saya akan terus menggunakan aplikasi Go-
Jek. 
ITR3. Saya akan terus menggunakan aplikasi Go-Jek di masa 

depan. 
ITR4. Dalam beberapa bulan ke depan saya tidak akan 

mengurangi penggunaan aplikasi Go-Jek. 
Intention To Share 
(ITS) 

ITS1. Saya akan mengirimkan iklan Go-Jek kepada teman saya. 
ITS2. Saya ingin berbagi iklan Go-Jek di media sosial. 
ITS3. Saya senang membagikan kembali iklan Go-Jek kepada 

orang lain. 
ITS4. Saya akan memposting iklan Go-Jek di sosial media saya. 

 
Alat ukur variabel entertainment diadopsi dari penelitian (Yang et al., 2017) dan (Omar, 

2000). Alat ukur variabel informativeness diadopsi dari penelitian (Yang et al., 2017) dan (Lin, 
2007). Alat ukur variabel irritation diadopsi dari penelitian (Ducoffe, 1996) dan (Omar, 2000). Alat 
ukur variabel credibility diadopsi dari penelitian (Yang et al., 2017). Alat ukur variabel intrusiveness 
diadopsi dari penelitian (Goodrich et al., 2015). Alat ukur variabel attitude toward the advertising 
diadopsi dari penelitian (Wang & Sun, 2010). Alat ukur variabel intention to reuse diadopsi dari 
penelitian (Chiu et al., 2009) dan (Malhotra et al., 2017). Alat ukur variabel intention to share 
diadopsi dari penelitian (Zhang, 2013) dan (Lee & Ma, 2012). Alat ukur yang telah diadopsi 
tersebut digunakan untuk memperoleh data primer yaitu persepsi responden dalam penelitian ini. 
Alat ukur tersebut diberikan skala angka “1” sampai “7”, di mana angka “1” menunjukkan 
kecenderungan sangat tidak setuju dan angka “7” menunjukkan kecenderungan sangat setuju 
dengan pernyataan-pernyataan tersebut. 

Metode pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Structural Equation 
Modelling (SEM). SEM adalah sebuah prosedur untuk mengestimasi ketergantungan di antara 
hubungan suatu rangkaian konsep atau konstruk yang ditunjukkan oleh variabel yang terukur ke 
dalam suatu model yang terintegrasi (Malhotra, 2010). SEM merupakan sebuah alat analisis data 
multivariat yang telah dikenal sejak lama dan tepat untuk pengujian materi dalam bidang marketing 
research (Savalei & Bentler, 2006). Software yang digunakan untuk mengolah data dalam 
penelitian ini adalah IBM AMOS 22. 

 

 

Hasil dan Pembahasan 

1. Hasil 

Total sampel yang dihimpun dalam penelitian ini adalah sebanyak 155 responden yang 
seluruhnya merupakan generasi Y dan tinggal di wilayah Jabodetabek. Hasil uji validitas dan 
reabilitas menunjukkan bahwa indikator yang digunakan dalam penelitian ini valid dan reliabel 
yang diindikasikan oleh nilai standardized loading factor masing-masing indikator yang berada di 
atas nilai 0.5, nilai average variance extracted masing-masing variabel berada di atas nilai 0.5 dan 
nilai construct reliability yang berada di atas nilai 0.7. Hasil estimasi model struktural 
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mengindikasikan derajat goodness of fit model yang cukup baik. Hal ini diinsikasikan dengan 
diperolehnya nilai Normed Chi-Square sebesar 2.588 (good fit), nilai RMSEA sebesar 0.102 (poor 
fit) dan CFI sebesar 0.858 (marginal fit). Sementara itu, hasil pengujian atas tujuh hipotesis yang 
diajukan mengindikasikan nilai-nilai koefisien estimasi dan p-value sebagaimana disajikan pada 
Tabel 2.  

 

Tabel 2. Hasil Pengolahan Data 

Jalur Estimasi p-value Kesimpulan 

ENT  ATA 0.415 *** H1 didukung data 

INF  ATA 0.185 *** H2 didukung data 

IRR  ATA 0.048 0.163 H3 tidak didukung data 

CRE  ATA 0.386 *** H4 didukung data 

INT  ATA 0.007 0.860 H5 tidak didukung data 

ATA  ITR 0.734 *** H6 didukung data 

ATA  ITS 0.859 *** H7 didukung data 

Keterangan: ***) p-value <0.001 
 

Berdasarkan hasil pengolahan data yang disajikan dalam tabel 1, nilai estimasi variabel 
entertainment terhadap attitude toward the advertising menunjukkan angka sebesar 0.415 dan 
memiliki nilai p-value ≤ 0.05 yang berarti hipotesis 1 terbukti bahwa entertainment memiliki 
pengaruh positif terhadap attitude toward the advertising. 

Informativeness berpengaruh positif terhadap attitude toward the advertising karena 
memiliki nilai estimasi sebesar 0.185 dan memiliki nilai p-value ≤ 0.05. Maka, hipotesis 2 yaitu 
informativeness terbukti memiliki pengaruh positif terhadap attitude toward the advertising. 

Irritation tidak terbukti memiliki pengaruh negatif terhadap attitude toward the advertising 
yang merupakan hipotesis 3 karena nilai critical ratio kurang dari 1.96 yaitu hanya 1.396 serta tidak 
didukung juga oleh data karena memiliki nilai p-value sebesar 0.143 dimana tidak memenuhi 
syarat p-value ≤ 0.05 agar dapat didukung oleh data. 

Credibility berpengaruh positif terhadap attitude toward the advertising didukung oleh data 
karena memiliki nilai p-value ≤ 0.05 serta memiliki nilai estimasi sebesar 0.386. Maka, hipotesis 4 
didukung oleh data. 

Intrusiveness tidak terbukti memiliki pengaruh negatif terhadap attitude toward the 
advertising yang merupakan hipotesis 5 tidak didukung oleh data karena memiliki nilai p-value 
sebesar 0.860 dimana tidak memenuhi syarat p-value ≤ 0.05 agar dapat didukung oleh data dan 
hipotesis tersebut tidak terbukti karena nilai memiliki critical ratio sebesar 0.17 dimana tidak 
memenuhi syarat yaitu critical ratio > 1.96. 

Attitude toward the advertising memiliki pengaruh positif terhadap intention to reuse terbukti 
karena memiliki nilai estimasi sebesar 0.734 serta didukung oleh data karena memiliki nilai p-value 
≤ 0.05. Dengan demikian, hipotesis 5 didukung oleh data. 

Attitude toward the advertising memiliki pengaruh positif terhadap intention to share 
sebagai hipotesis 7 terbukti karena memiliki nilai estimasi sebesar 0.859 dan didukung oleh data 
karena memiliki nilai p-value ≤ 0.05. 

 
2. Pembahasan 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa entertainment memiliki pengaruh positif terhadap 
attitude toward the advertising. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai hiburan yang 
terkandung dalam suatu iklan maka akan menimbulkan sikap positif berupa ketertarikan audience 
terhadap iklan tersebut. Hasil tersebut mengkonfirmasi penelitian sebelumnya yang juga 
menyimpulkan bahwa entertainment memiliki pengaruh positif terhadap attitudes (Yang et al., 
2017). Iklan Go-Jek “Hidup Tanpa Batas Itu Apa Sih?” dinilai menghibur audience dengan kata-
kata yang bersifat atraktif seperti “mager tanpa laper”, “mamam tanpa masak”, “meeting tanpa 
kusut”, “rumah kinclong tanpa rempong”, dan “santai tanpa ke pantai” yang disertai dengan efek 
text transition dan musik yang atraktif yang mengiringi konten dalam online video advertising 
tersebut. 
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Hasil uji hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa informativeness berpengaruh 
positif terhadap attitude toward the advertising. Hal tersebut menunjukkan bahwa iklan Go-Jek 
“Hidup Tanpa Batas Itu Apa Sih?” memiliki konten yang informatif bagi audience sehingga tidak 
mengurangi sikap positif mereka terhadap iklan tersebut. Hasil tersebut mengkonfirmasi penelitian 
sebelumnya yang juga menyimpulkan bahwa informativeness memiliki pengaruh positif terhadap 
attitudes (Yang et al., 2017). Iklan Go-Jek “Hidup Tanpa Batas Itu Apa Sih?” dinilai oleh audience 
memiliki konten yang bersifat informatif karena iklan tersebut menggambarkan kemudahan yang 
dapat diperoleh oleh audience jika menggunakan fitur-fitur dari aplikasi Go-Jek seperti Go-Ride, 
Go-Car, Go-Food, Go-Send, Go-Pay, dan fitur lainnya. 

Hasil uji hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa irritation tidak berpengaruh 
negatif terhadap attitude toward the advertising. Hasil tersebut bertolak belakang dengan 
penelitian sebelumnya yang menyimpulkan bahwa irritation memiliki pengaruh negatif terhadap 
attitudes (Yang et al., 2017). Penjelasan akan hasil ini adalah bahwa iklan Go-Jek “Hidup Tanpa 
Batas Itu Apa Sih?” yang dipilih sebagai objek penelitian cenderung dipersepsikan tidak memiliki 
konten yang mengiritasi audience. Fakta bahwa Iklan Go-Jek “Hidup Tanpa Batas Itu Apa Sih?” 
tidak cukup mengiritasi audience terlihat dari nilai rata-rata respon responden pada alat ukur 
irritation sebesar 2.59 pada skala 7. Hal ini menunjukkan bahwa responden cenderung “tidak 
setuju” dengan pernyataan bahwa konten dalam iklan Go-Jek “Hidup Tanpa Batas Itu Apa Sih?” 
mengiritasi mereka, selain itu unsur entertainment dalam iklan tersebut juga membuat unsur iritasi 
jadi tidak tampak atau tidak dapat dirasakan oleh audience. Sebagai implikasinya, penelitian ini 
tidak dapat memotret cukup bukti akan adanya pengaruh negatif aspek irritation terhadap 
pembentukan sikap terhadap online video advertising. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa credibility berpengaruh positif terhadap attitude 
toward the advertising. Hal tersebut menunjukkan bahwa iklan Go-Jek “Hidup Tanpa Batas Itu Apa 
Sih?” memiliki konten yang kredibel bagi audience sehingga menimbulkan sikap positif mereka 
terhadap iklan tersebut. Hasil tersebut mengkonfirmasi penelitian sebelumnya yang juga 
menyimpulkan bahwa credibility memiliki pengaruh positif terhadap attitudes (Yang et al., 2017). 
Iklan Go-Jek “Hidup Tanpa Batas Itu Apa Sih?” dinilai sebagai iklan yang kredibel dan layak 
dipercaya karena iklan tersebut yang hampir sesuai dengan kenyataan dalam hidup masyarakat 
Indonesia. 

Hasil uji hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa intrusiveness tidak terbukti 
berpengaruh negatif terhadap attitude toward the advertising. Tidak terbuktinya dugaan akan 
adanya pengaruh negatif intrusiveness terhadap attitude toward the advertising bertolak belakang 
dengan penelitian sebelumnya yang menyimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat intrusiveness 
dari suatu pre-roll advertising memiliki pengaruh negatif terhadap attitude toward host web site 
(Goodrich et al., 2015). Hal ini diduga karena online video advertising Go-Jek “Hidup Tanpa Batas 
Itu Apa Sih?” yang berbasis media YouTube tidak memiliki karakteristik intrusif yang cukup besar 
bagi audience, sehingga dampaknya terhadap pembentukan sikap positif terhadap iklan tidak 
berhasil dipotret. Hal ini terlihat pada rata-rata jawaban responden pada indikator intrusiveness 
sebesar 3.24 pada skala 7. Hal tersebut menunjukkan bahwa responden cenderung “tidak setuju” 
atau “netral” dengan pernyataan bahwa iklan Go-Jek “Hidup Tanpa Batas Itu Apa Sih?” bersifat 
intrusif saat diputar. Selain itu, online video advertising yang terdapat di YouTube tergolong 
bersifat soft karena online video advertising yang diputar sebelum (pre-roll) ataupun saat (mid-roll) 
mereka menonton video yang ingin mereka tonton bersifat skipable setelah 5 detik diputar, jika ada 
yang unskipable juga memiliki durasi maksimal 5 detik sehingga audience masih memiliki kontrol 
untuk menyaksikan iklan yang ingin mereka lihat saja. Kondisi ini berbeda dengan online video 
advertising yang terdapat di Facebook di mana tergolong unskipable dan rata-rata memiliki durasi 
sebanyak 60 detik yang membuat audience terpaksa harus menyaksikan iklan tersebut sampai 
habis untuk menonton video yang mereka inginkan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa attitude toward the advertising berpengaruh positif 
terhadap intention to reuse. Hal tersebut menunjukkan bahwa konten yang terdapat dalam iklan 
Go-Jek “Hidup Tanpa Batas Itu Apa Sih?” menimbulkan sikap positif yaitu ketertarikan bagi 
audience sehingga menimbulkan niat untuk terus menggunakan aplikasi Go-Jek. Hasil tersebut 
mengkonfirmasi penelitian sebelumnya yang juga menyimpulkan bahwa attitude toward location-
aware advertising berpengaruh secara positif terhadap intention to reuse (Oh & Xu, 2003). Iklan 
Go-Jek “Hidup Tanpa Batas Itu Apa Sih?” memiliki unsur hiburan, informatif, serta kredibilitas 
memicu timbulnya ketertarikan audience dan memunculkan niat untuk terus menggunakan aplikasi 
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Go-Jek termasuk mencoba untuk  menggunakan fitur pada aplikasi Go-Jek yang sebelumnya 
belum pernah dirasakan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa attitude toward the advertising berpengaruh positif 
terhadap intention to share. Hal tersebut menunjukkan bahwa sikap positif yaitu ketertarikan 
audience terhadap iklan Go-Jek “Hidup Tanpa Batas Itu Apa Sih?” yang ditimbulkan oleh konten 
yang terdapat di dalam iklan tersebut memunculkan niat untuk menyebarkan iklan tersebut kepada 
orang lain sehingga berujung dengan viral-nya iklan tersebut. Hasil tersebut mengkonfirmasi 
penelitian sebelumnya yang juga menyimpulkan bahwa attitude towards viral video advertising 
berpengaruh secara positif terhadap sharing intention (Huang et al., 2013). Unsur hiburan, 
informatif, serta kredibilitas yang dimiliki oleh Iklan Go-Jek “Hidup Tanpa Batas Itu Apa Sih?” 
memicu timbulnya ketertarikan audience dan memunculkan niat untuk menyebarkan iklan tersebut 
sehingga pesan yang ingin disampaikan oleh Go-Jek dapat sampai kepada masyarakat luas. 

Kesimpulan dan Saran 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan variabel entertainment, informativeness, 
irritation, credibility, dan intrusiveness terhadap attitude toward the advertising serta hubungan 
antara variabel attitude toward the advertising terhadap intention to reuse dan intention to share 
online video advertising. Hasil analisis dengan metode SEM menunjukkan seluruh hipotesis positif 
terbukti, namun untuk 2 (dua) hipotesis negatif tidak terbukti dalam penelitian ini. Penelitian ini 
menggabungkan variabel-variabel yang telah ada dalam penelitian terdahulu dengan dasar 
kerangka pemikiran yang disarankan oleh penelitian Yang et al. (2017), di mana tidak seluruh 
hipotesis dari penelitian terdahulu terbukti seperti di literatur yang menjadi acuan penelitian ini. 

Berdasarkan hal yang telah disampaikan dalam bab sebelumnya, maka kesimpulan dari 
penelitian ini yaitu entertainment terbukti memiliki pengaruh positif terhadap attitude toward the 
advertising, informativeness terbukti memiliki pengaruh positif terhadap attitude toward the 
advertising, irritation tidak terbukti memiliki pengaruh negatif terhadap attitude toward the 
advertising, credibility terbukti memiliki pengaruh positif terhadap attitude toward the advertising, 
intrusiveness tidak terbukti memiliki pengaruh negatif terhadap attitude toward the advertising, 
attitude toward the advertising terbukti memiliki pengaruh positif terhadap intention to reuse, dan 
attitude toward the advertising terbukti memiliki pengaruh positif terhadap intention to share. 

Entertainment memiliki pengaruh terbesar terhadap attitude toward the advertising, lalu diikuti 
oleh credibility serta informativeness. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat hiburan sangat 
menentukan ketertarikan audience terhadap iklan tersebut, kredibilitas juga menentukan suatu 
iklan layak untuk dipercaya atau sebaliknya sehingga menimbulkan ketertarikan audience pada 
iklan tersebut, serta konten iklan yang informatif juga akan menentukan ketertarikan audience 
terhadap iklan tersebut. Semakin tinggi tingkat hiburan, informatif, dan kredibilitas suatu iklan maka 
semakin tinggi juga ketertarikan audience terhadap iklan tersebut. Irritation dan intrusiveness tidak 
terbukti memiliki pengaruh negatif bagi attitudes audience dalam penelitian ini. Semakin tinggi 
attitude toward the advertising maka semakin tinggi juga niat audience untuk menggunakan 
kembali barang atau jasa yang diiklankan dalam online video advertising serta niat untuk 
menyebarkan online video advertising kepada orang lain. 

Karakteristik desain penelitian deskriptif yang hanya dapat memotret fakta empiris untuk 
menguji hipotesis dapat dipandang sebagai salah satu keterbatasan pada penelitian ini yang 
menyebabkan dampak negatif irritation dan intrusiveness belum dapat ditangkap pada penelitian 
ini. Hasil dan kesimpulan dari penelitian ini dapat menjadi saran bagi Go-Jek perlu secara rutin 
membuat atau update online video advertising dengan konten humor, menggunakan musik 
trending di kalangan masyarakat sebagai pengiring konten, memiliki konsep yang kreatif serta 
fresh agar dapat meningkatkan kegembiraan pemirsa terhadap iklannya dalam aspek hiburan 
yang menjadi prioritas utama dalam pembuatan iklan. Go-Jek hendaknya selalu memastikan 
bahwa online video advertising yang dibuat memuat konten yang kredibel sebagai prioritas kedua 
serta tidak mengandung hal yang dilebih-lebihkan sehingga dapat dipercaya oleh audience-nya 
terutama oleh generasi Y yang tidak menyukai kepalsuan. Go-Jek hendaknya senantiasa 
memberikan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau tidak menyesatkan 
serta up to date sesuai dengan kondisi pada saat iklan dipublikasikan. Go-Jek hendaknya 
melakukan riset mengenai hal-hal yang mengiritasi panca indera dari audience maupun tidak 
terutama generasi Y, lebih menonjolkan aspek hiburan supaya dapat men-cover efek iritasi yang 

Faktor Pendorong Attitude..., Donny Wijayanto, Ma.-Ibs, 2018



ditimbulkan, dan memastikan informasi dalam iklan dapat dengan mudah dicerna oleh audience. 
Go-Jek hendaknya membuat online video advertising dengan durasi < 5 detik, skipable, serta 
menghindari menempatkan online video advertising di media sosial yang tidak memiliki fitur skip 
ad sehingga sikap baik dari audience terhadap iklan Go-Jek dapat terjaga. 

Saran bagi marketer yang menggunakan online video advertising untuk sarana pemasaran 
yaitu agar selalu mengutamakan aspek hiburan, kredibilitas, dan informasi dalam membuat online 
video advertising yang merupakan aspek utama dalam membentuk sikap positif audience yang 
akan menyaksikan iklan tersebut, serta menghindari atau mereduksi hal-hal yang dapat mengiritasi 
dan mengintrusi audience dari online video advertising yang dibuat sebagai wahana pemasaran 
produk ataupun jasa. Sikap positif audience yang baik akan mendorong niat penggunaan ataupun 
penggunaan ulang produk atau jasa dan niat untuk menyebarkan online video advertising kepada 
orang lain sehingga iklan dapat viral di kalangan masyarakat.  

Saran yang terakhir yaitu saran bagi penelitian lanjutan yang akan lebih dalam membahas 
mengenai online video advertising. Pertama, melakukan pengujian kembali dengan memilih objek 
OVA yang memiliki derajat irritation dan kondisi intrusiveness yang lebih kuat. Kondisi tersebut 
dapat lebih diamplifikasi dengan pemilihan sampel responden yang lebih sensitif terhadap irritation 
dan intrusiveness misalnya kalangan yang lebih dewasa atau lebih memiliki keterbatasan waktu 
dibandingkan dengan generasi millennial yang diuji pada penelitian ini. Kedua, penelitian lebih 
mendalam dapat dilakukan melalui pendekatan eksperimental, sehingga irritation dan kondisi 
intrusiveness dapat diujicobakan pada kadar yang berbeda-beda guna meningkatkan sensitivitas 
penelitian dalam menangkap dampak negatif irritation dan intrusiveness terhadap attitude toward 
the advertising, dalam hal ini OVA. 
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