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132.7 juta orang (Asosiasi Penyelenggara 

Jasa Internet Indonesia (APJII), 2016). Hal 

tersebut menunjukan peningkatan pengguna 

internet yang cukup besar terjadi di 

Indonesia, dan hal tersebut dapat dijadikan 

peluang bagi marketer untuk melakukan 

online marketing yang dapat berbentuk 

sebagai OVA. Online Video Advertising 

biasanya terdapat pada social media 

YouTube, Pada tahun 2016 YouTube 

menjadi peringkat ke-3 social media yang 

sering dikunjungi oleh pengguna internet di 

Indonesia, yaitu sebanyak 14.5 juta orang 

(Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet 

Indonesia (APJII), 2016). Pada tahun 2017 

YouTube merupakan social media dengan 

pengguna terbanyak di Indonesia, yaitu 

sebanyak 51.95 juta orang (We Are Social, 

2017). Dengan peningkatan pengakses 

Youtube yang meningkat cukup besar  
membuat peluang marketer untuk 
melakukan pemasaran dengan menggunakan 
Online Video Advertising yang dimasukan 
pada social media YouTube.  

Pada saat ini sudah banyak penelitian 

yang dilakukan dalam ranah pembahasan 

online marketing. Salah satu penelitian yang 

membahas mengenai online marketing 

adalah penelitian Jieun Lee & Hong (2016). 

Penelitian Jieun Lee & Hong (2016) 

membahas mengenai keefektifan Social 

Network Sites (SNS) Advertising. Penelitian 

tersebut menghasilkan analisis yaitu salah 

satunya adalah Informativeness dan 

Advertising Creativity berpengaruh positif 

terhadap Attitude Toward Empathy 

Expression, dan lain-lain. Selain hasil yang 

didapatkannya terdapat rujukan untuk 

penelitian selanjutnya, salah satunya adalah 

bagi penelitian selanjutnya dapat meneliti 

iklan online yang berbentuk video seperti 

yang terdapat pada YouTube. Dalam 

penelitian ini peneliti mengambil rujukan 

penelitian terdahulu yang disampaikan pada 

penelitian (J. Lee & Hong, 2016) untuk 

menjadi landasan dalam penelitian ini 
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dimana rujukan penelitiannya menunjukan 

bahwa perlunya dilakukan penelitian 

membahas mengenai online advertising 

yang berbentuk video atau yang bias disebut 

juga sebagai Online Video Advertising 

(OVA). Diperlukannya juga penelitian 

mengenai OVA untuk mengetahui tingkat 

keefektifan dari sebuah OVA yang 

dipengaruhi oleh beberapa faktor.  
Keefektifan sebuah OVA yang membuat 

audience tertarik pada OVA tersebut dapat 

dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu 

seperti informativeness, entertainment dan 

credibility. Suatu iklan akan berhasil apabila 

dalam iklan tersebut berisikan informasi 

yang cukup jelas. Iklan yang memberikan 

informasi dengan jelas akan membuat  
audience menjadi tertarik untuk 

membeli/menggunakan produk tersebut 

(Resnik & Stern, 1977). Iklan yang memiliki 

entertainment yang menghibur akan 

membuat audience tertarik akan produk 

tersebut (Chowdhury, Parvin, Weitenberner, 

& Becker, 2006). Menurut MacKenzie & 

Lutz (1989) kredibilitas merupakan faktor 

dari sikap audience terhadap suatu iklan, 

kredibilitas dapat diartikan sebagai sejauh 

mana audience percaya terhadap informasi 

yang terdapat dalam sebuah iklan 

(Vasickova, 2014). Sikap ketertarikan 

audience terhadap sebuah iklan atau yg 

biasa disebut juga dengan attitude toward 

the advertising, berpengaruh terhadap 

intensi penggunaan atau pembelian dari 

barang yang diiklankan. Audience yang 

memiliki attitude toward the advertising 

positif terhadap sebuah iklan cenderung 

akan melakukan pembelian atau penggunaan 

produk yang diiklankan (Wang & Yeh, 

2016).  
Berdasarkan kajian yang sudah 

dijelaskan diatas, maka diperlukannya  
penelitian mengenai Online Video 
Advertising untuk memenuhi saran yang 
disampaikan oleh (J. Lee & Hong, 2016) 
dengan melakukan penelitian mengenai 
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“Informativeness, Entertainment dan 

Credibility Sebagai Pendorong Attitude 
Toward The Advertising, Serta Implikasinya 

Terhadap Intention To Use : Studi Pada 
Konteks Online Video Advertising”. 

 

2. TINJAUAN LITERATUR  
2. 1 Theory of Planned Behavior  

Theory of planned behavior adalah 
model yang menjelaskan dan diterapkan 

pada hubungan antara sikap dan perilaku 
berhasil dalam memprediksi berbagai 

perilaku seseorang (Conner & Armitage, 
1998). 

 

Gambar 2.2 Planned Behavior Theory 
 

Behavior  Attitude     

Beliefs 
 Toward     

 Behavior     

       

       

Normative  Subjective  Intention  Behavior 
Belieds  Norm     

       
       

Control  Perceived     

Beliefs 
 Behavior     

 Control     

         

1. Behavior Beliefs  
Hal-hal yang dipercayai oleh 
seseorang mengenai sebuah perilaku 
yang akan dilakukannya (Sari & 
Dirgahayu, 2017)  

2. Normative Beliefs 

Norma yang diberikan dan diyakini  
oleh seseorang yang akan 
mempengaruhi dalam mengambil 
sebuah keputusan  

3. Control Beliefs  
Pengaruh dari informasi yang 
didapatkan oleh seseorang dari orang 
lain dan faktor-faktor lainnya dalam  
mengambil sebuah keputusan 
(Ajzen, 1987) 

 

2.2 Attitude Toward the Advertising 

terhadap Intention to Use  
Dari berbagai faktor keefektifan sebuah 

iklan memiliki tujuan yang seragam yaitu 
membuat audience tertarik pada iklan 
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tersebut atau yg disebut juga sebagai attitude 

toward the advertising. Attitude toward the 

advertising merupakan kecenderungan 

perasaan seseorang terhadap sebuah iklan 

(Mackenzie & Lutz, 1989). Maka dari 

itudapat dikatakan bahwa attitude toward 

the advertising merupakan perasaan 

ketertarikan seseorang pada sebuah iklan. 

Menurut Lacobucci dan Churchill (2010) 

menyatakan bahwa attitude toward the  
advertising merupakan ketertarikan 
seseorang akan sebuah iklan yang memiliki 
dampak besar pada perilaku mereka (Liu, 
Sinkovics, Pezderka, & Haghirian, 2012).  

Niat pembelian dan penggunaan suatu 
produk akan dipengaruhi oleh iklan yang 
menyenangkan dan iklan yang menarik 
(Vasickova, 2014). Dalam penelitian lain  
juga terdapat pernyataan bahwa sikap 
seorang audience memiliki pengaruh yang 

signifikan pada sikap pembelian atau 
penggunaan suatu produk (Korzaan, 2003). 

Maka dari itu perasaan seorang audience  
sangat berpengaruh terhadap niat 

penggunaan suatu barang. Tingkat niat 

penggunaan suatu produk dapat dipengaruhi 

secara positif dengan ketertarikan seorang 

audience terhadap suatu iklan yang 

menyenangkan, informatif (Chen & Wells, 

1999). Hal ini menunjukan bahwa attitude 

toward the advertising berpengaruh positif 

kepada niat penggunaan suatu produk.  
Maka dari itu berdasarka tinjauan 

literatur, hipotesis yang diajukan adalah 
sebagai berikut : 

 

H1 : Attitude Toward the Advertising 

berpengaruh positif terhadap Intention to 

Use 

 

2.3 Informativeness terhadap Attitude 

Toward the Advertising 
Informativeness mengacu pada tingkat  

sebuah informasi yang terdapat dalam 
sebuah iklan yang secara efektif 
memberikan informasi yang relevan (Oh & 
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Xu, 2003). Informasi yang disampaikan 

dengan baik dan jelas akan menimbulkan 
sikap ketertarikan dari seorang konsumen 

terhadap iklan tersebut (Taylor, Lewin, & 
Strutton, 2011).  

Faktor penting dari efektifnya suatu 

iklan adalah informasi yang terdapat dalam 

iklan tersebut yang membuat audience dapat 

merasa percaya dan tertarik (Tsang, Ho, & 

Liang, 2004). Didukung juga oleh 

pernyataan yang menyatakan bahwa 

semakin baik sebuah iklan mengandung 

pesan informasi yang relevan, maka akan 

semakin tinggi juga ketertarikan dan niat 

pembelian seorang audience terhadap 

produk yang diiklankan (Liu et al., 2012). 

Maka dari itu informasi yang terdapat dalam 

sebuah iklan akan berpengaruh terhadap 

ketertarikan audience kepada iklan tersebut 

dan membuat seorang audience tertarik 

terhadap produk tersebut  
Iklan yang dapat dipercaya, yang berisi 

informasi produk yang relevan dan  
disampaikan dengan tepat akan 

menyebabkan meningkatnya minat dan niat 

audience dalam menggunakan suatu produk 

(Kim & Han, 2014). Hal ini menunjukan 

bahwa semakin baik informasi yang ada di 

sebuah iklan akan membuat semakin tinggi 

juga ketertarikan seorang audience terhadap 

iklan tersebut. Maka berdasarkan dari 

tinjauan literatur, hippotesis yang diajukan 

adalah sebagai berikut : 

 

H2 : Informativeness berpengaruh positif 
terhadap Attitude Toward the Advertising 

 

2.4 Entertainment terhadap Attitude 

Toward the Advertising  
Entertainment merupakan salah satu dari 

unsur sebuah iklan yang menjadi faktor 

keefektifan suatu iklan. Entertainment 

merupakan tingkat hiburan yang ada dalam 

iklan yang berfungsi untuk membangkitkan 

kesenangan seseorang (Oh & Xu, 2003). 

Entertainment merupakan indikator penting 
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dari nilai sebuah iklan, sehingga sangat 
penting untuk efektivitas iklan tersebut 
(Blanco, Blasco, & Azorín, 2010).  

Ketertarikan seorang audience terhadap 

sebuah iklan dapat dipengaruhi oleh 

entertainment yang ada didalam suatu iklan. 

entertainment merupakan salah satu bagian 

dari suatu iklan yang mempengaruhi sikap 

audience menjadi tertarik dan menimbulkan 

niat penggunaan barang yang diiklankan 

(Tsang et al., 2004). Entertainment mengacu 

pada hiburan yang terdapat dalam sebuah 

iklan yang membuat audience tertarik 

terhadap iklan tersebut (Wang & Yeh, 

2016). Hal ini menunjukan bahwa 

pentingnya juga unsur hiburan dalam sebuah 

iklan agar seorang audience tertarik 

terhadap iklan tersebut.  
Iklan yang memiliki unsur entertainment 

yang semakin baik, akan membuat semakin 

tinggi juga ketertarik seorang audience 

terhadap iklan tersebut (Ducoffe, 1995). 

Dapat dikatakan bahwa entertainment 

memiliki pengaruh yang positif terhadap 

ketertarikan seorang audience kepada 

sebuah iklan. Maka berdasarkan dari 

tinjauan literature tersebut, hipotesis yang 

diajukan adalah sebagai berikut : 

 

H3 : Entertainment berpengaruh positif 

terhadap Attitude Toward The Advertising 

 

2.5 Credibility terhadap Attitude Toward 

the Advertising  
Credibility merupakan sejauh mana 

audience merasakan percaya terhadap suatu 

brand dan informasi yang terdapat dalam 

sebuah iklan (Xu & Li, 2014). Credibility 

merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi sikap ketertarikan audience 

terhadap sebuah iklan, credibility sendiri 

dapat diartikan sebagai sejauh mana 

audience merasa percaya akan informasi dan 

produk yang diiklankan (Mackenzie & Lutz, 

1989). credibility dari seorang audience 

dapat dipengaruhi juga oleh kepercayaan 
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audience terhadap sebuah perusahaan 

(Vasickova, 2014). Credibility yang 

dirasakan audience dapat berpengaruh 

terhadap ketertarikan kepada sebuah iklan. 

Credibility yang terdapat dalam sebuah iklan 

memiliki pengaruh yang positif kepada 

attitude toward the advertising (Liu et al., 

2012). Dapat dikatakan bahwa credibility 

berpengaruh terhadap attitude toward the 

advertising secara positif. Maka berdasarkan 

dari tinjauan literature tersebut, hipotesis 

yang diajukan adalah sebagai berikut : 

 

H4 : Credibility berpengaruh positif 

terhadap Attitude Toward the Advertising 

 

3. METODE PENELITIAN  
Objek dari penelitian ini adalah OVA 

Tokopedia dengan judul “Penuhi Semua 

Kebutuhanmu, Dimulai dari Tokopedia”. 

Dalam penentuan OVA. Peneliti melakukan 

survei kepada 15 orang. Peneliti 

mengumpulkan OVA yang terdapat pada 

awal pemutaran video di YouTube (Pre-

roll) dan memiliki unsur informative, 

entertainment, dan credibility. Peneliti 

mendapatkan OVA yang terdiri dari OVA 

Bukalapak, Joox, T-Cash, Tokopedia dan 

Uangku. Hasil survei yang dilakukan pada 

15 orang untuk menentukan OVA yg dipilih  
adalah menghasilkan bahwa OVA 
Tokopedia merupakan iklan yang memiliki 
unsur-unsur yang dikriteriakan. Peneliti 

melakukan survei kedua yang  
membandingkan unsur informative, 

entertainment dan credibility terhadap dua 

OVA Tokopedia kepada 10 orang. Survei 

kedua menghasilkan OVA Tokopedia 

dengan judul “Penuhi Semua Kebutuhanmu, 

Dimulai dari Tokopedia” memiliki unsur-

unsur tersebut dan peneliti pilih sebagai 

objek penelitian.. Populasi dalam penelitian 

ini adalah seluruh generasi Y yang berada di 

Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan 

Bekasi (JABODETABEK) yang belum 
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pernah bertransaksi menggunakan 
Tokopedia. 

 

3.1 Operasional Variabel 

Untuk mengetagui pengaruh  
entertainment, informativeness, dan 

credibility terhadap attitude toward the 

advertising dan attitude toward the 

advertising terhadap inetion to use maka 

dibuat indikator pengukuran dari beberapa 

penelitian terdahulu yaitu sebagai berikut :  
Tabel 3.1 Operasional Variabel 

Variabel   Indikator Variabel   

Informativeness INF1 : Online Video Advertising 
(INF) Tokopedia memberikan informasi  yang 

 sedang saya butuhkan saat ini    

 INF2 : Online Video Advertising 

 Tokopedia memberikan informasi produk 

 yang saya butuhkan       

 INF3 : Online Video Advertising 

 Tokopedia memberikan informasi produk 

 yang relevan bagi saya       

 INF4 : Online Video Advertising 
 Tokopedia merupakan sumber informasi 

 yang bermanfaat        

 INF5 : Online Video Advertising 

 Tokopedia memberikan informasi yang up- 

 to-date          

Entertainment ENT1 :  Saya  rasa  sajian Online Video 
(ENT) Advertising Tokopedia menghibur   

 ENT2  :  Saya  dapat  menikmati  sajian 

 Online Video Advertising Tokopedia 

 ENT3 : Online Video Advertising 

 Tokopedia adalah hal yang menyenangkan 

 ENT4 : Online Video Advertising 

 Tokopedia sangat menarik untuk disaksikan 

Credibility (CRE) CRE1 :  Rasanya pihak di balik Online 
 Video Advertising  Tokopedia dapat 

 dipercaya         

 CRE2 : Saya merasa Online Video 

 Advertising Tokopedia dapat dipercaya 
 CRE3 : Saya merasa yakin dengan 

 informasi  yang  ada  pada  Online  Video 

 Advertising Tokopedia       

 CRE4  :  Saya  percaya  dengan  informasi 

 yang   disajikan    pada   Online    Video 

 Advertising Tokopedia       

Attitude Toward ATA1 : Secara umum Saya menyukai 
the Advertising Online Video Advertising Tokopedia 

(ATA) ATA2  :  Saya  tertarik pada Online  Video 

 Advertising Tokopedia       

 ATA3 : Online Video Advertising 

 Tokopedia sangat menarik     

 ATA4  :  Saya  menyukai  Online  Video 

 Advertising Tokopedia       

 yang berisikan tentang produknya.   

Intention to Use ITU1 :  Saya  akan bertransaksi melalui 
(ITU) Tokopedia di masa depan     

 ITU2  :  Saya  berencana  untuk  melakukan 

 transaksi melalui Tokopedia    

 ITU3 : Rasanya saya akan sering 

 bertransaksi  melalui  Tokopedia  di  masa 

 depan          

 ITU4  :  Saya  berharap  untuk  bertransaksi 

 melalui  Tokopedia  secara  rutin  di  masa 

 depan           
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Indikator Informativeness dikutip dari 

penelitian (Tsang et al., 2004) dan (Xu & Li, 
2014). Indikator Entertainment diadopsi dari 

penelitian (Xu & Li, 2014). Indikator 
Credibility diadopsi dari penelitian (Watson  
& Mccarthy, 2013), (Kim & Han, 2014) dan 

(Tsang et al., 2004). Indikator Attitude 

Toward the Advertising dikutip dari 

penelitian (Tsang et al., 2004), (Xu & Li, 

2014) dan (Taylor et al., 2011). Indikator 

Intention to Use diadopsi dari penelitian 

(Davis, Bagozzi, & Warshaw, 1989), (Teo, 

2011) dan (H. Y. Lee, Lee, & Kwon, 2005). 

Indikator tersebut akan dijadikan sebagai 

seurvey untuk mendapatkan data primer dari 

responden. Indikator tersebut diberikan 

skala dari 1 sampai 7. Dimana angka “1” 

menunjukan sangat tidak setuju, dan angka  
“7” menunjukan sangat setuju. 

 

3.2 Metode Analisis Data  
Metode pengolahan data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah menggunakan 

metode Structural Equation Modelling 

(SEM). Metode SEM mempunyai kelebihan 

dan batasan tertentu, kelebihannya adalah 

dapat mengestimasikan hubungan dependen 

yang saling berhubungan secara bersamaan 

dan hal tersebut dapat menjelaskan konsep 

yang tidak teramati atau yang disebut 

sebagai variabel latent (Cooper & Schindler, 

2011). SEM dapat menampilkan konsep 

yang tidak teramati dan dapat menjelaskan 

hubungan model secara keseluruhan. 

Aplikai yang akan digunakan untuk 

mengolah data dan analisis statistic dalaha 

IBM SPSS AMOS. Dalam menggunakan 

Structural Equation Model (SEM) terdapat 6 

langkah yang harus dilakukan (Malhotra, 

2010) yaitu : 1) Mendefinisikan individual 

construct. 2) Spesifikasi measurement 

model. 3) Mengkaji realibilitas dan validitas 

measurement model. 4) Spesifikasi model 

structural jika pengukuran valid. 5) 

Mengkaji validitas model structural. 6) 

 
Membuat kesimpulan dan membuat 
rekomendasi.  
4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Total sampel dari peneltiian ini adalah  
170 orang. Dengan jumlah responden laki-

laki dan perempuan yang hamper sama. 

Hasil uji validitas dan reliabilitas variabel 

menunjukan semua valid dan reliabel. 

Kemudian terdapat uji goodness of fit untuk 

melihat kecocokan model penelitian 

(Lampiran 1). Hasil dari Goodnes of Fit 

menghasilkan kecocokan yang baik karena 

mendapatkan dua good fit dan marginal fit. 

Hasil dari analisis pengolahan data yang 

dilakukan adalah sebagai berikut : 

 

Tabel 4.1 Output Reggresion 
    p-   

Hipotesis  Estimate   Kesimpulan 

    value   

      

     H1 Didukung 
ATA → ITU 0.910  ***   

      Data 

      

     H2 Didukung 
INF → ATA 0.293  ***   

      Data 

      

     H3 Didukung 
ENT → ATA 0.364  ***   

      Data 

      

     H4 Didukung 
CRE → ATA 0.311  ***   

      Data 

       

Sumber : Hasil pengolahan data 
menggunakan Amos 22     

 

Berdasarkan tabel 4.1 analisa setiap 

hipotesis dapat diambil kesimpulan bahwa 

Attitude Toward the Advertising terhadap 

Intention to Use memiliki nilai estimasi 

sebesar 0.910, hal ini menunjukan bahwa 

Attitude Toward the Advertising memiliki 

pengaruh positif terhadap Intention to Use. 

Memiliki nilai p-value ≤ 0.05. Maka 

berdasarkan hasil tersebut hipotesis Attitude 

Toward the Advertising memiliki pengaruh 
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positif terhadap Intention to Use dan 
didukung oleh data.  

Informativeness memiliki pengaruh yang 

positif terhadap Attitude Toward the 

Advertising Karena memiliki nilai estimasi 

positif yaitu bernilai sebesr 0.293 dan 

memiliki nilai p-value ≤ 0.05. Maka 

berdasarkan hasil tersebut hipotesis 

Informativeness terbukti berpengaruh positif 

terhadap Attitude Toward the Advertising 

dan didukung oleh data.  
Entertainment memiliki pengaruh positif 

terhadap Attitude Toward the Advertising 

karena memiliki nilai estimasi positif yaitu 

sebesar 0.364 dan memiliki p-value ≤ 0.05. 

Maka berdasarkan hasil tersebut hipotesis 

Entertainment terbukti berpengaruh positif 

terhadap Attitude Toward the Advertising 

dan didukung oleh data.  
Credibility memiliki pengaruh positif 

terhadap Attitude Toward the Advertising 

karena memiliki nilai estimasi sebesar 0.311 

dan memiliki nilai p-value ≤ 0.05. Maka 

berdasarkan hasil tersebut hipotesis 

Credibility memiliki pengaruh positif 

terhadap Attitude Toward the Advertising 

dan didukung oleh data. 

 

4.1 Analisis pengaruh Attitude Toward the 

Advertising terhadap Intention to Use 
Hasil penelitian menunjukan bahwa Attitude 

Toward the Advertising memiliki pengaruh 
positif terhadapa Intention to Use. Hal ini 

menunjukan bahwa ketertarikan seseorang 
terhadap sebuah iklan akan berujung dan 

memunculkan niat penggunaan barang yang  
diiklankan tersebut. Sesuai dengan 

penelitian terdahulu yang menghasilkan 

bahwa Attitude Toward Online Advertising 

berpengaruh positif terhadap intensi 

pembelanjaan secara online (Wang & Sun, 

2010). Dalam OVA Tokopedia audience 

tertarik dengan iklan tersebut yang dilihat 

dari tiga faktor yaitu dari sisi  
informativeness, erntertainment dan 
credibility. Ketiga faktor tersebut membuat 
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audience tertarik dengan OVA Tokopedia 

dan memunculkan niat penggunaan 

Tokopedia. Hal ini sesuai dengan pernyataan 

yang menyatakan niat pembelian dan 

penggunaan suatu produk akan dipengaruhi 

oleh iklan yang menyenangkan dan iklan 

yang menarik (Vasickova, 2014). Sikap 

seorang audience memiliki pengaruh yang 

signifikan pada sikap pembelian atau 

penggunaan suatu produk (Korzaan, 2003). 

Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa  
Attitude Toward the Advertising 
berpengaruh positif terhadap Intention to 
Use. 

 

4.2 Analisis pengaruh Informativeness 

terhadap Attitude Toward the Advertising  
Hasil penelitian menunjukan bahwa 

Informativeness memiliki pengaruh positif 
terhadap Attitude Toward the Advertising. 

Hal tersebut menunjukan bahwa sebuah 
informasi yang terdapat dalam sebuah OVA  
Tokopedia berpengaruh terhadap 

ketertarikan seorang audience. Didukung 

oleh hasil penelitian yang menghasilkan 

bahwa Informativeness berpengaruh positif 

terhadap Attitude Toward Emphaty 

Expression (Lee & Hong, 2016). Semakin 

jelas informasi yang disampaikan kepada  
audience, semakin tinggi juga 

ketertarikannya terhadap iklan tersebut. 

Informasi yang terdapat dalam OVA 

Tokopedia sesuai dengan pernyataan bahwa 

semakin baik sebuah iklan mengandung 

pesan informasi yang relevan, maka akan 

semakin tinggi juga ketertarikan dan niat 

penggunaan seorang audience terhadap 

produk yang diiklankan (Liu et al., 2012). 

Dalam OVA Tokopedia mengandung 

informasi yang cukup jelas dan dijelaskan 

dengan cara yang mudah untuk dimengerti 

oleh audience. Hal tersebut membuat 

audience mengerti dan tertarik terhadap 

iklan tersebut. Maka dari itu dapat  
disimpulkan bahwa Informativeness 
memiliki pengaruh positif terhadap 
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ketertarikan audience terhadap iklan tersebut 
(Attitude Toward the Advertising). 

 

4.3 Analisis pengaruh Entertainment 

terhadap Attitude Toward the Advertising 
Hasil pembuktian hipotesis dalam  

penelitian ini menunjukan bahwa 

Entertainment berpengaruh positif terhadap 

Attitude Toward the Advertising. Semakin 

iklan tersebut memiliki konsep iklan yang 

menghibur audience maka akan semakin 

tinggi juga jetertarikan seorang audience 

terhadap iklan tersebut. Hal tersebut sesuai 

dengan hasil dari penelitian sebelumnya 

yang menghasilkan bahwa Entertainment 

berpengaruh positif terhadap Attitudes 

Toward Mobile Advertising (Vasickova, 

2014). Tokopedia memiliki konsep iklan 

yang menghibur bagi audience yaitu dalam 

bentuk animasi, hal tersebut membuat 

audience menjadi tertarik terhadap iklan 

tersebut. Sesuai dengan teori yang 

menyatakan bahwa Entertainment mengacu 

pada hiburan yang terdapat dalam sebuah 

iklan yang membuat audience tertarik 

terhadap iklan tersebut (Wang & Yeh, 

2016). Dan hal ini pun sesuai dengan teori 

yang menyatakan Iklan yang memiliki unsur 

entertainment yang semakin baik, akan 

membuat semakin tinggi juga ketertarik 

seorang audience terhadap iklan tersebut 

(Ducoffe, 1995). Maka dari itu dapat  
disimpulkan bahwa Entertainment 
berpengaruh positif terhadap Attitude 
Toward the Advertising dari seorang 
audience. 

 

4.4 Analisis pengaruh Credibility terhadap 

Attitude Toward the Advertising 
Hasil pembuktian hipotesis dalam penelitian  
ini menunjukan bahwa Credibility 

berpengaruh positif terhadap Attitude 
Toward the Advertising. Kepercayaan 

seorang audience terhadap sebuah iklan 
akan berpengaruh terhadap ketertarikannya 

terhadap iklan tersebut. Hal tersebut sesuai 
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dengan hasil dari penelitian terdahulu yang  
menghasilkan sebuah Credibility 

berpengaruh positif terhadap Attitude 

Toward LMAA (Xu & Li, 2014) Credibility 

yang terdapat dalam OVA Tokopedia cukup 

baik yang dapat membuat audience percaya 

kepada iklan tersebut dan juga tertarik. Hal 

tersebuut sesuai dengan pernyataan bahwa 

Credibility yang terdapat dalam sebuah iklan 

memiliki pengaruh yang positif kepada 

attitude toward the advertising (Liu et al., 

2012). Hal tersebut menggambarkan juga 

bahwa seorang audience akan semakin 

tertarik dengan sebuah iklan apabila 

audience tersebut merasa percaya dengan 

iklan yang dilihat. Kepercayaan yang dinilai 

oleh seorang audience adalah kepercayaan 

dari segi informasi yang disampaikan 

didalam OVA Tokopedia. Hal ini dapat 

disimpulkan bahwa Credibility berpengaruh 

positif terhadap Attitude Toward the 

Advertising. 

 

5. KESIMPULAN  
5. 1 Kesimpulan 

Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguji  
hubungan variabel informativeness, 

entertainment dan credibility terhadap 

attitude toward the advertising dan 

hubungan attitude toward the advertising 

terhadap intention to use. Hasil analisis 

dengan menggunakan metode SEM 

menunjukan bahwa seluruh hipotesis 

terbukti berpengaruh positif. Berdasarkan 

hasil anaisis yang sudah didapatkan oleh 

peneliti pada bab sebelumnya, kesimpulan 

dari penelitian ini adalah :  
1. Informativenessterbukti  

berpengaruh positif terhadap 
Attitude Toward the Advertising.  

2. Entertainment terbukti berpengaruh 
positif terhadap Attitude Toward the 
Advertising.  

3. Credibility terbukti berpengaruh 
positif terhadap Attitude Toward the 
Advertising. 
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4. Attitude  Toward  the  Advertising 

berpengaruhpositifterhadap  
Intention to Use.  

Dari hasil analisis yang dilakukan 

attitude toward the advertising dipengaruhi 

oleh informativeness, entertainment dan 

credibility. Dari ketiga tersebut variabel 

urutan yang paling mempengaruhi attitude 

toward the advertising dari yang paling  
berpengaruhi adalah entertainment, 

credibility dan yang terakhir informaiveness. 

Entertainment memiliki pengaruh yang 

sangat kuat terhadap attitude toward the 

advertising, hal tersebut menunjukan bahwa 

entertainment yang terdapat dalam sebuah  
OVA sangat berpengaruh terhadap 

ketertarikan dari seorang audience. Pada 

urutan kedua, variabel yang paling 

mempengaruhi variabel attitude toward the 

advertising adalah credibility. Hal ini 

membuat para marketer untuk meningkatkan 

credibility dalam sebuah iklan untuk  
meningkatkan ketertarikan audience 

terhadap iklan tersebut. Semakin iklan 

tersebut memiliki credibility yang baik, akan 
semakin tinggi juga ketertarikan audience 

terhadap iklan tersebut. Urutan ketiga 
variabel yang mempengaruhi attitude  
toward the advertising adalah 

informativeness. Semakin tinggi tingkat 

informativeness dalam sebuah iklan, maka 
akan semakin tinggi juga ketertarikan 

seorang audience terhadap iklan tersebut. 

 

5.2 Limitation  
Adapun batasan dalam penelitian ini 

adalah yang pertama tidak adanya variabel 

lain yang berpengaruh secara negatif. Bagi 

penelitian selanjutnya dapat ditambahkan 

variabel yang mempengaruhi secara negatif 

terhadap sebuah iklan seperti irritation, pada 

(Xu & Li, 2014) menghasilkan bahwa 

irritation berpengaruh negatif terhadap 

variabel attitude toward LMAA. Kedua, 

penelitian ini mengangkat iklan OVA yang 

terdapat dalam social media YouTube 
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sebagai objek penelitian. Bagi penelitian 
selanjutnya dapat meneliti OVA yang 

berada di social media lainnya (Instagram, 
Facebook, dan lain-lain). Ketiga, penelitian 

ini hanya meneliti pada iklan yang  
berbentuk video. Untuk penelitian 

selanjutnya dapat memilih bentuk online 
advertising secara keseluruhan. Terakhir 

adalah penelitian ini hanya dapat  
menjelaskan pada wilayah  
JABODETABEK. Untuk penelitian 
selanjutnya dapat dilakukan penelitian yang 
sama atau dengan bahasan yang mirip pada 
wilayah lainnya. 
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