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1  PENDAHULUAN 
 
 

Latar Belakang 
 

Pesatnya perkembangan teknologi dan internet, menyebabkan perubahan 
perilaku konsumen, salah satunya pergeseran perilaku menonton. Perubahan 
perilaku tersebut didukung dengan adanya teknologi wifi dan teknologi streaming. 
Dengan menonton video di internet, konsumen dapat memilih video yang ingin 
ditontonnya, kapan dan bagaimana menonton video tersebut. Berdasarkan data 
Internet World Stats (2019), hingga Juni 2019 pengguna internet di seluruh dunia 
mencapai lebih dari 4 Miliyar pengguna dengan tingkat penetrasi 58.5% dari total 
populasi dunia. Indonesia merupakan negara peringkat kelima sebagai negara 
pengguna internet terbanyak di dunia, dengan jumlah pengguna mencapai 171 juta 
pengguna (Statista 2019). Salah satu wilayah dengan pengguna internet terbanyak 
di Indonesia adalah Pulau Jawa dengan presentase 55.7%. Jawa Barat merupakan 
pengguna terbanyak di Pulau Jawa sebanyak 16.7% (APJII 2018). Menurut 
eMarketer (2015), lima aktivitas digital pengguna internet di Indonesia sebanyak 
87.4% menggunakan sosial media, 68.7% melakukan aktivitas pencarian melalui 
internet, 59.9% menggunakan instant messaging, sebanyak 59.7% melakukan 
pencarian berita terbaru, dan 27.3% melakukan streaming video (Tabel 1). 

Tabel 1  Aktivitas Digital Pengguna Internet di Indonesia 2015 
Digital Activities Conducted by Internet Users in Indonesia, Feb 2015 
% of respondents 
Use social networks 87.4% 
Look for info/search/browse 68.7% 
Instant messaging 59.9% 
Latest news 59.7% 
Video streaming download.upload video 27.3% 
Email 25.4% 
Buy and sell online 11.0% 
Online game/video call 10.1% 
Online forum/online communities 4.3% 
Bank transactions 4.2% 
VOIP 3.5% 
Personal Blog 3.2% 
File Sharing 1.9% 
Persona website 0.8% 
Distance learning 0.8% 

Sumber: eMarketer.com 
 

Sebelum kehadiran internet, Televisi (TV) terestial menjadi media 
informasi dan hiburan yang paling diminati konsumen. Kemudian peran TV 
terestial digeser dengan adanya TV kabel berbayar. Hadirnya internet memberikan 
media tambahan bagi konsumen untuk mencari informasi dan hiburan. TV tidak 
lagi menjadi satu-satunya media informasi dan hiburan. Hingga saat ini, 
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penggunaan TV sudah dikalahkan dengan penggunaan smartphone (Gambar 1). 
Berdasarkan hasil survei DailySocial (2017), 10.09% responden menonton video 
atau film menggunakan Televisi. Sedangkan 58,68% responden menggunakan 
smartphone/tablet/mobile device  untuk menonton video atau film. Dan 27.35% 
responden menonton video atau film menggunakan Desktop PC/Laptop. Angka 
tersebut dapat disimpulkan bahwa 86.03% responden menggunakan internet untuk 
menonton film atau video di perangkat komputer. Hal tersebut diperkuat oleh hasil 
survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (2018) mencatat 93.9% 
pengguna internet setiap hari menggunakan ponsel pintar.  

 

 
Sumber: DailySocial 2017 

Gambar 1 Waktu Yang diHabiskan Konsumen Untuk Menonton Video 
 

Pergeseran perilaku menonton konsumen memberi dampak perubahan 
strategi pemasaran dalam dunia bisnis dari media televisi ke media online. Iklan 
online memberikan banyak keuntungan bagi pemasar, seperti aksesbilitas, 
jangkauan, efektivitas, efisiensi, dan berfungsi sebagai media komunikasi antara 
permasar dan konsumen. Konsumen juga dapat dengan mudah mencari informasi 
tentang suatu produk tanpa harus mengunjungi toko fisik secara langsung. Beriklan 
menggunakan internet (media sosial) bisa menjadi alat yang berguna dalam 
menerapkan strategi pemasaran karena dapat memberikan akses mudah informasi 
produk dan memberi pelanggan potensial kemampuan untuk berinteraksi dengan 
pelanggan saat ini dan perusahaan sebelum dan sesudah membeli produk (Henkel 
2014). Video online kini dianggap sebagai masa depan dari content marketing, 
banyak perusahaan dan pemasar yang berupaya sebisa mungkin memanfaatkan 
video. Dalam penelitian Nielsen (2017), mencatat bahwa lebih dari 60% konsumen 
kelompok 21-49 tahun sering melakukan pencarian lanjutan setelah melihat iklan 
video online, dan lebih dari 30% konsumen sering melakukan pembelian secara 
online. Pertumbuhan total biaya iklan di Indonesia selalu mengalami peningkatan 
dari tahun 2013-2018 seperti yang ditunjukkan pada Tabel 2. Pada tahun 2018, 
sebanyak $19.51 miliyar  (± Rp 165 triliun) telah dihabiskan untuk beriklan di 
Indonesia dengan $3.99 miliyar (± Rp 57 triliun) untuk digital ads dan $0.55 miliyar 
(± Rp 7.9 triliun) untuk mobile ads (eMarketer 2014). Peningkatan jumlah biaya 
belanja iklan online memberi peluang bagi banyak perusahaan. Salah satu platform 
yang mendukung pengaplikasian iklan video online adalah YouTube. 
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Tabel 2   Pengeluaran Iklan Internet dan Digital 
Total Media, Digital and Mobile Internet Ad Spending In Indonesia, 2013-2018 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Total media ad spending $9.14 $11.16 $12.94 $15.01 $17.26 $19.51 (bilions) 
%change 20.0% 22.0% 16.0% 16.0% 15.0% 13.0% 
Digital ad spending $0.27 $0.53 $0.95 $1.61 $2.66 $3.99 (bilions) 
%change 90.0% 98.0% 80.0% 70.0% 65.0% 50.0% 
% of total media ad 
spending 2.9% 4.7% 7.3% 10.7% 15.4% 20.4% 

Mobile internet ad 
spending $0.01 $0.02 $0.05 $0.12 $0.27 $0.55 
(bilions) 
%change 110.0% 130.0% 130.0% 130.0% 130.0% 100.0% 
% of digital ad spending 3.7% 4.3% 5.5% 7.4% 10.3% 13.7% 
% of total media ad 
spending 0.1% 0.2% 0.4% 0.8% 1.6% 2.8% 

Sumber: eMarketer 2014 
 

YouTube merupakan salah satu media sosial yang menjadi pionir 
kemunculan kebiasaan menonton video online secara streaming menggunakan 
internet. YouTube didirikan pada tahun 2005 oleh Steve Chen, Chad Hurley, dan 
Jawed Karim. YouTube dinilai unggul dalam segi jumlah dan keberagaman konten 
video online. Berdasarkan DailySocial (2017) jumlah peminat YouTube (35%) dua 
kali lipat lebih banyak dibandingkan televisi (19%) dan didominasi oleh kelompok 
usia 18-34 tahun. Menurut data We Are Social (2019), pengunjung dunia YouTube 
sudah mencapai angka 1,900 juta pengguna. Sedangkan sebanyak 171 juta 
pengguna internet di Indonesia 88% nya mengunakan Youtube. Tingginya lalu 
lintas pengunjung YouTube di Indonesia dan dunia menjadi daya tarik bagi 
perusahaan untuk beriklan di situs YouTube (Plummer et al. 2007). Keuntungan 
dengan beriklan di YouTube adalah pemasar hanya perlu membayar biaya iklan 
ketika pengguna YouTube mengklik dan menonton iklan video. Hal ini tentu saja 
menguntungkan pemasar karena tidak perlu mengeluarkan dana iklan yang besar 
secara sia-sia. 

Dengan beriklan menggunakan YouTube tidak dapat menjamin bahwa 
pengguna akan bertindak positif. Terdapat beberapa tanggapan sikap dari penonton 
YouTube. Ada yang memberi tanggapan positif dengan cara menerima iklan dan 
menontonnya hingga selesai, tetapi juga ada banyak penonton yang memberi 
tanggapan negatif terhadap iklan yang muncul sehingga penonton mencari cara 
untuk melewati iklan tersebut. Konsumen dapat merasa terganggu atau 
menganggap iklan tersebut menjengkelkan. Hal tersebut yang menjadi alasan 
mengapa konsumen cenderung tidak suka menonton iklan di situs streaming dan 
memilih untuk melewatinya. Beberapa konsumen menyatakan alasannya mengapa 
melewati iklan video di YouTube karena ingin segera menonton konten video, 
sudah pernah melihat iklan tersebut sebelumnya, tidak tertarik dengan konsep iklan, 
dan tidak tertarik dengan merek dan produk (Handayani dan Hudrasyah 2015). 
Berdasarkan hasil survei data perusahaan kecerdasan buatan dengan fokus pada visi 
komputer yaitu Gumgum (2018), terdapat beberapa alasan mengapa penonton 
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memilih melewati iklan video online, 39% responden menjawab iklan yang diputar 
tidak menarik, kemudian sebanyak 38% responden menjawab mereka merasa 
terganggu dengan adanya iklan, lalu sebanyak 12% responden merasa iklan tersebut 
terlalu lama diputar, sebanyak 4% responden menjawab mengenai kualitas video 
iklan yang dirasa kurang baik sehingga mereka memilih untuk melewatinya, dan 
sebanyak 1% responden merasa pilihan call to action (CTA) yang tidak jelas.  

Kelemahan dari iklan internet adalah konsumen mampu menguasai 
tindakan terhadap iklan, seperti melewatinya. Ada beberapa cara konsumen dalam 
melewati iklan internet, yaitu menekan menu melewati (skip), menggunakan situs 
pemblokiran iklan, dan menjadi langganan berbayar akun premium. Namun, 
berdasarkan hasil survei DailySocial (2017) pada Gambar 2, 54.32% responden 
bersedia membayar untuk akun premium di antara Rp 0 – Rp 25.000 perbulan, 
28.90% bersedia membayar diantara Rp 25.000 – Rp 50.000 perbulan, 13.00% 
responden bersedia membayar diantara Rp 50.000 – Rp 100.000 perbulan, dan 
3.78% bersedia membayar lebih dari Rp 100.000 perbulan. Dari data tersebut, dapat 
ditarik kesimpulan bahwa Pasar Indonesia tampaknya masih enggan untuk 
menghabiskan banyak uang untuk berlangganan situs berbayar akun premium dan 
tentu saja konsumen akan terus berhadapan dengan iklan video online.  

 

 
Sumber : DailySocial 2017 

Gambar 2  Kemauan Membayar Konsumen Akun Premium Situs Video Online 
 

Sikap konsumen terhadap suatu iklan merupakan hal yang penting untuk 
dianalisa. Meskipun beberapa literature sebelumnya menyatakan iklan 
menghasilkan sikap konsumen yang negatif (Zanot 1984), namun pada saat yang 
sama, iklan internet juga menghasilkan sikap konsumen yang positif (Schlosser et 
al. 1999) karena iklan internet sering dianggap informatif dan menghibur. Friman 
(2010) menyatakan iklan dapat membangun sikap konsumen yang positif karena 
konsumen menganggap iklan sangat informatif dan kredibel, selain itu konsumen 
merasa iklan dapat membantu dalam menemukan produk dan layanan yang 
menarik. Namun iklan juga dapat menghasilkan sikap konsumen yang negatif 
karena konsumen merasa iklan tidak menarik dan sangat mengganggu. Ducoffe 
(1996) menyatakan bahwa nilai iklan internet adalah ukuran efektivitas iklan. 
Penelitian sebelumnya juga menunjukkan peran nilai iklan dalam konteks iklan 
internet dan menganalisis faktor penentu nilai iklan. Ketika konsumen menonton 
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iklan internet, mereka mungkin perlu mengetahui informasi mengenai produk 
(informativeness), ditambah beberapa hiburan (entertainment) dan kepercayaan 
produk atau merek (credibility). Sebaliknya, konsumen mungkin merasa terganggu 
oleh iklan ketika mereka menavigasi halaman web (irritation). Analisis nilai iklan 
video online diharapkan dapat membuat konsumen merespon positif sebuah iklan 
video online pada YouTube, sehingga dapat meningkatkan minat konsumen 
terhadap iklan video online. 

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa jenis kelamin (gender), usia 
(Shavitt et al. 1998), pendidikan dan pendapatan (Alwitt dan Prabhaker 1992; 
Shaviit et al. 1998) memengaruhi penilaian dan keyakinan konsumen terhadap 
iklan. Bracket dan Carr (2001) mengusulkan bahwa gender memiliki dampak 
langsung pada sikap. Gender telah dianggap sebagai strategi dasar segmentasi pasar 
karena identitas dan aksesibilitasnya (Meyers-Levy dan Maheswaran 1991). 
Beberapa penelitian terdahulu menyatakan bahwa ada perbedaan gender dalam 
biologis, kognisi, perilaku, dan orientasi sosial (Hofestede 1980; Meyers-Levy 
1988). Perbedaan-perbedaan ini menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan 
cenderung berpikir dan berperilaku dengan cara yang berbeda. Meskipun sudah 
banyak penelitian mengenai perilaku konsumen terhadap iklan online, namun peran 
gender dalam proses evaluasi periklanan belum teridentifikasi dengan baik.  

  
 

Rumusan Masalah 
 

Leppäniemi (2008) mengatakan bahwa riset pemasaran internet berfokus 
pada faktor-faktor yang berhubungan dengan konsumen. Secara khusus, sikap 
konsumen terhadap pemasaran internet telah menerima banyak perhatian, namun 
masih jarang ditemukan penelitian mengenai sikap konsumen terhadap iklan video 
online. Iklan video online merupakan fenomena yang menarik dan cukup mendapat 
perhatian khusus untuk dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai efektifitasnya. 
Penerapan strategi iklan video online sering kali mendapatkan berbagai respon dari 
konsumen, karena iklan video online dianggap menganggu. Beberapa penelitian 
terdahulu juga masih mempertanyakan efektifitas iklan video online dalam 
menumbuhkan sikap positif konsumen terhadap sebuah iklan online. Hal tersebut 
menjadi sebuah masalah yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. 

Iklan video online merupakan fenomena yang menarik dan cukup mendapat 
perhatian khusus untuk dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai efektifitasnya. 
Penerapan strategi iklan video online sering kali mendapatkan berbagai respon dari 
konsumen, karena iklan video online dianggap menganggu. Salah satu dasar dan 
pertimbangan pemasar dalam menentukan strategi pemasaran adalah informasi 
demografi. Penelitian Ansumensah dan Asuamah (2013) menunjukkan bahwa 
demografi memiliki pengaruh terhadap respon konsumen terhadap stimuli iklan. 
Salah satu faktor demografi adalah jenis kelamin yang diperkuat oleh penelitian 
Shavitt et al. (1998) bahwa jenis kelamin memengaruhi penilaian dan keyakinan 
konsumen terhadap iklan. 

Perbedaan jenis kelamin juga menghasilkan perbedaan sikap terhadap iklan. 
Iklan yang muncul nantinya akan dilihat oleh kedua kelompok jenis kelamin dan 
memberikan respon yang beragam terhadap iklan tersebut. Secara umum, 
perempuan dianggap lebih emosional daripada laki-laki sehingga kebijaksanaan 
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konvensional menganggap bahwa perempuan memiliki respon yang lebih ekstrem 
terhadap iklan dengan konten yang emosional (Dube dan Fisher 2005).  
Berdasarkan uraian di atas, maka pertanyaan yang diajukan adalah sebagai berikut: 

1. Apakah terdapat perbedaan rata-rata sikap pada kelompok gender?  
2. Bagaimana pengaruh variabel informativeness, entertainment, irritation, 

dan credibility pada nilai iklan video online terhadap sikap konsumen? 
3. Bagaimana pengaruh sikap konsumen terhadap minat perilaku pada iklan 

video online? 
4. Bagaimana pengaruh minat perilaku terhadap perilaku menonton iklan 

video online? 
 
 

Tujuan Penelitian 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menganalisis perbedaan rata-rata sikap pada kelompok gender  
2. Menganalisis pengaruh variabel informativeness, entertainment, irritation, 

dan credibility pada nilai iklan video online terhadap sikap konsumen 
3. Menganalisis pengaruh sikap konsumen terhadap minat perilaku pada iklan 

video online 
4. Menganalisis pengaruh minat perilaku terhadap perilaku menonton iklan 

video online 
 
 

Manfaat Penelitian 
 

Suatu penelitian mempunyai nilai apabila penelitian tersebut mampu 
memberikan manfaat kepada pihak lain. Adapun manfaat penelitian ini adalah 
sebagai berikut:  

1. Bagi praktisi, diharapkan dapat memperluas wawasan, pengetahuan, dan 
dapat menerapkan ilmu pemasaran 

2. Bagi akademisi, diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi bahan pustaka 
dan pembanding untuk penelitian selanjutnya� 

 
 

Ruang Lingkup Penelitian 
 
 Ruang lingkup pada penelitian ini terbatas pada menganalisis preferensi 
konsumen yang berkaitan dengan iklan dalam bentuk video online di situs YouTube 
sebagai platform streaming video yang paling banyak digunakan. Penelitian ini 
membahas pengaruh faktor-faktor iklan video online  terhadap sikap, minat, dan 
perilaku menonton, tidak sampai pada tahap pembuatan strategi iklan. Objek 
responden pada penelitian ini adalah konsumen yang pernah melakukan aktivitas 
menonton online di YouTube area Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten 
(Jabodetabek). 




