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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1Privacy Concerns 

Seperti yang telah dijelaskan pada bab pendahuluan, praktik personalized 

advertising memungkinkan pemasar dan pengiklan untuk memanfaatkan data pribadi 

konsumen agar pesan iklan dapat disesuaikan dengan preferensi dari masing-masing 

konsumen. Dengan semakin cepatnya perkembangan teknologi informasi, kini pemasar 

dapat dengan mudah mengumpulkan dan melacak informasi pribadi tentang perilaku 

konsumennya  (Baek dan Morimoto, 2012). Dengan begitu pemasar dan pengiklan 

dapat merancang iklan yang terkustomisasi serta menerapkan beberapa strategi promosi 

lainnya seperti mengimplementasikan praktik high-targeted direct marketing serta 

menyediakan program reward untuk menunjang loyalitas konsumen (Dolnicar dan 

Jordaan, 2007; Hughes, 2005; Phelps, Nowak, dan Ferrel, 2000). 

Dalam penelitian ini frasa privacy concernsdiartikan sebagai kekhawatiran 

konsumen akan privasi dan penyalahgunaan data-data pribadi mereka. Dengan 

mengadopsi pengertian Westin (1967) tentang privasi, Baek dan Morimoto (2012) telah 

mendefinisikan privacy concern sebagai suatu tingkatan dimana konsumen mulai 

merasa resah tentang potensi ketergangguannya hak untuk melindungi informasi pribadi 

mereka. Dalam penelitian lain, frasa privacy concern dapat mengacu pada keprihatinan 

dan rasa gelisah konsumen terhadap penyalahgunaan data-data pribadi mereka (Westin, 

2003). Secara umum privacy concerns yang dirasakan konsumen dapat dinilai melalui 

beberapa faktor seperti kehawatiran konsumen akan pengumpulan data yang dilakukan 
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oleh organisasi, kekhawatiran konsumen akan keabsahan dari organisasi untuk 

mengakses data pribadi mereka, kekhawatiran konsumen akan keabsahan dari 

organisasi untuk memanfaatkan data pribadi mereka, serta kekhawatiran konsumen 

akan keakuratan dari data privasi mereka (Nyehimet al., 2014). 

Beragam hasil penelitian telah mengungkapkan berberapa faktor yang menjadi 

penyebab kehawatiran konsumen akan penyalahgunaan data-data pribadi mereka. 

Phelps, Souza, dan Nowak (2001) menyebutkan bahwa sikap konsumen terhadap 

direct-marketing dan keinginan konsumen untuk mengontrol informasi menjadi dua 

faktor yang dapat mempengaruhi privacy concerns. Di samping mengkhawatirkan data-

data pribadi mereka, konsumen yang mengontrol akses informasi juga khawatir dengan 

ketidakmampuan mereka untuk mengendalikan banyaknya arus informasi yang mereka 

terima (Baek dan Morimoto, 2012). Hal tersebut didukung oleh hasil penelitian dari 

Dolnicar dan Jordaan (2007) yang mengemukakan bahwa konsumen belakangan ini 

memiliki kendali yang terbatas terhadap volume penerimaan e-mail, panggilan telepon, 

dan SMS dalam kehidupan keseharian mereka. Hal ini dapat menandakan bahwa dalam 

penelitian ini privacy concern tidak hanya mencakup tentang kekhawatiran konsumen 

akan privasi dan penyalahgunaan data pribadi mereka, lebih dari itu privacy concerns 

juga mencakup tentang ketergangguan privasi konsumen karena mereka memiliki 

kendali yang kecil terhadap banyaknya arus informasi yang mereka terima. Dalam 

konteks online privacy concernWirtz, Lwin, dan Wiliams (2007) telah menemukan 

bahwa penegakan peraturan bisnis dan regulasi pemerintah tentang penyalahgunaan 

data-data pribadi dapat menjadi faktor yang dapat mengurangi rasa privacy concerns 

yang dialami oleh konsumen. Terlebih lagi, mereka juga menemukan bahwa kurangnya 
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peraturan bisnis dan regulasi pemerintah tentang privasi akan mempengaruhi usaha 

konsumen untuk mendapatkan kembali hak-hak privasinya melalui berbagai cara (Witz, 

Lwin, dan Williams 2007). 

Beberapa hasil penelitian juga telah mengungkapkan konsekuensi-konsekuensi 

yang dapat ditimbulkan dari privacy concerns. Phelps, Souza, dan Nowak (2001) 

menemukan bahwa privacy concerns akan berpengaruh negatif terhadap proses perilaku 

beli dan keputusan beli konsumen. Adapun dalam konteks online privacy concern 

Wirtz, Lwin, dan Williams (2007) telah menemukan bahwa dengan meningkatnya rasa 

kekhawatiran konsumen, maka mereka akan cenderung lebih protektif untuk menjaga 

data-data pribadinya. Tindakan protektif tersebut dapat berupa pemalsuan informasi 

pribadi, penggunaan teknologi pelindung privasi, hingga penolakan untuk membeli 

produk yang diiklankan. Adapun Sheehan dan Hoy (1999) telah mengungkapkan bahwa 

dalam iklan melalui media e-mail, privacy concerns yang dirasakan oleh pengguna e-

mail dapat memancing berbagai macam respon seperti konsumen yang memberikan 

informasi pribadi yang tidak lengkap, melaporkan unsolicitede-mail kepada Internet 

Service Providers, meminta pemindahan akun mereka dari mailing listsorganisasi, 

hingga mengirimkan “flame” kepada pengirim unsolicited e-mail tersebut. Hal tersebut 

sejalan dengan hasil penilitian dari Dolnicar dan Jordaan (2007) yang menyatakan 

bahwa mayoritas dari konsumen akan melakukan suatu tindakan apabila mereka 

mengetahui bahwa data pribadinya tidak terlindungi. Dalam hasil studi terkini, Yang 

(2012) juga telah menemukan dampak online privacy concerns di kalangan konsumen 

muda. Dalam hasil studi tersebut ditemukan bahwa onlineprivacy concerns akan 

meningkatkan persepsi konsumen tentang resiko (perceived risk) dan konsumen akan 
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mengurangi kepercayaan meraka terhadap organisasi online tersebut. Namun, hasil 

penelitian dari Bansal dan Zahedi (2014) telah mengungkapkan bahwa faktor frugalitiy 

atau kesederhanaan dapat memoderasi pengaruh dari privacy concernsterhadap 

kepercayaan konsumen terhadap trust-discount tradeoff. Dalam penelitian tersebut 

diungkapkan bahwa dalm konteks periklanan e-commerce yang dipersonalisasikan, 

konsumen dengan tingkat frugality yang tinggi cenderung akan mengabaikan tingkat 

privacy concern mereka yang tinggi demi mendapatkan diskon yang ditawarkan dalam 

iklan tersebut. Dengan arti kata lain, konsumen dengan tingkat frugality yang tinggi 

cenderung akan merelakan tingkat ketidakpercayaan mereka akan suatu iklan demi 

mendapatkan diskon yang ditawarkan oleh iklan tersebut meskipun mereka memiliki 

kesadaran yang tinggi akan kehawatiran privasi mereka. 

Dalam konteks personalized advertising, beberapa hasil penelitian terdahulu 

telah menguji dampak privacy concerns terhadap ad skepticism dan ad avoidance. Baek 

dan Morimoto (2012) telah membuktikan bahwa privacy concerns dapat berpengaruh 

terhadap persepsi negatif konsumen akan iklan tersebut (ad skepticism) serta tindakan 

pengelakan terhadap iklan oleh konsumen (ad avoidance). Hal tersebut telah 

mendukung pernyataan yang disampaikan oleh Milne dan Boza (1999) yang 

menyatakan bahwa privacy concern memiliki pengaruh yang negatif terhadap perilaku 

beli dan kepercayaan konsumen. Namun begitu, hasil penilitan dari Nyheimet al. (2014) 

tidak menemukan dampak dari privacy concerns terhadap ad avoidance. Mereka 

berargumen bahwa hal tersebut dapat terjadi karena sampel dari penelitian mereka 

adalah kalangan generasi millenial yang notabene sangat akrab dengan perkembangan 

teknologi informasi. Pernyataan tersebut juga didukung oleh pernyataan dari Baek dan 
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Morimoto (2012) yang menganggap bahwa generasi yang lebih muda cenderung 

memiliki tingkat privacy concerns yang lebih rendah dibandingkan dengan generasi 

yang lebih tua. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diprediksikan bahwa rasa kekhawatiran 

konsumen akan privasi dan penyalahgunaan data-data pribadi (privacy concerns) dapat 

mempengaruhi rasa skeptitisme konsumen (ad skepticism) dan tindakan pengelakan 

konsumen terhadap iklan (ad avoidance).  Berdasarkan hasil tersebut, maka hipotesa 

yang digunakan dalam penilitian ini adalah sebagai berikut: 

H1: Privacy Concerns memiliki pengaruh positif terhadap ad avoidance 

H2: Privacy Concerns memiliki pengaruh positif terhadap ad skepticism 

2.2Ad Irritation 

Dalam penelitian ini ad irritation didefinisikan sebagai rasa ketergangguan 

konsumen terhadap iklan. Adapun Aaker dan Bruzzone (1985) telah mendefinisikan 

perceivedad irritation sebagai suatu dampak dari iklan yang menyebabkan 

ketidaksenangan dan ketidaksabaran sementara bagi konsumen. Ducoffe (1996) juga 

mengungkapkan bahwa rasa ketergangguan konsumen terhadap iklan dapat terjadi 

ketika suatu iklan menyampaikan isi pesan yang menganggu, menyinggung, 

melecehkan, atau terlalu manipulatif. Beberapa studi telah menemukan faktor-faktor 

yang dapat menjadi pemicu rasa ketergangguan konsumen terhadap iklan. Konsumen 

akan cederung merasa terganggu ketika konten iklan menyatakan ketidakbenaran, 

menyampaikan pesan secara berlebihan, atau menyampaikan pesan yang cenderung 

membingungkan (Aaker dan Bruzzone, 1985). Konsumen juga dapat merasa terganggu 
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ketika jumlah iklan yang ditampilkan terlalu banyak, atau iklan yang sama ditampilkan 

terlalu sering (Edwards, Li, dan Lee, 2002). Dalam iklan melalui media SMS, Tsang et 

al.  (2004) juga mengungkapkan bahwa konsumen dapat merasa terganggu apabila 

mereka dikirimi pesan SMS tanpa seizin mereka. Sebagai tambahan, Bamba dan Barnes 

(2007) mengungkapkan bahwa konsumen selalu menunjukan persepsi yang buruk 

terhadap iklan melalui media SMS. 

Beberapa hasil penelitian terkini telah membuktikan dampak negatif dari 

ketergangguan konsumen terhadap sikap konsumen mengenai iklan melalui beragam 

media, mulai dari mobile advertising(Boateng, Okoe, dan Omane, 2016; Parreno et al., 

2013; Saadeghvaziri dan Hosseini, 2011) hingga SMS advertising (Van Der Walt et al., 

2009).Parrenoet al. (2013) telah membuktikan bahwa di kalangan remaja rasa 

ketergangguan konsumen akan berdampak negatif bagi sikap konsumen terhadap 

mobile advertising yang akan berpengaruh terhadap penerimaan konsumen akan iklan 

tersebut. Untuk iklan melalui media SMS, Van der Waltet al. (2009) telah 

mengungkapkan bahwa di kalangan anak muda rasa ketergangguan konsumen dapat 

memberikan dampak negatif bagi nilai dari iklan SMS yang akan mempengaruhi sikap 

konsumen terhadap iklan SMS tersebut. Hasil dari beragam penelitian tersebut tentang 

rasa ketergangguan yang dapat berpengaruh buruk bagi sikap konsumen terhadap iklan 

kian didukung oleh beragam hasil penelitian terdahulu yang telah membuktikan hal 

serupa (Fennis dan Bakker, 2001; Morimoto dan Chang, 2006). Hal tersebut dipertegas 

oleh pernyataan dari Ducoffe (1995,1996) yang menyatakan bahwa rasa ketergangguan 

akan berdampak negatif terhadap nilai dari suatu iklan. 
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Dalam konteks personalized advertising, Baek dan Morimoto (2012) 

berargumen bahwa jika konsumen merasa memiliki keterbatasan dalam mengendalikan 

informasi pribadi mereka yang dimanfaatkan untuk praktik personalized advertising, 

maka konsumen akan merasakan pengalaman yang tidak menyenangkan yang dapat 

berkontribusi untuk memancing komponen perilaku kognitif akan penolakan iklan, 

seperti ad skepticism dan ad avoidance. Hal tersebut dapat didukung oleh beberapa 

bukti empiris yang menyatakan bahwa rasa ketergangguan yang dirasakan konsumen 

dapat sangat berpengaruh terhadap rasa skeptitisme konsumen terhadap iklan melalui 

medium unsolicited commercial email (Morimoto dan Chang 2009). Di samping itu, Li, 

Edwrds, dan Lee (2002) juga menunjukan bahwa ad irritation dapat berpengaruh secara 

langsung terhadap aspek kognitif maupun perilaku dari ad avoidance. Hasil penelitian 

mereka kian didukung oleh hasil penelitian dari Speck dan Elliot (1997) yang 

mengindikasikan bahwa ad irritation memiliki hubungan yang erat dengan ad 

avoidance.  

Hasil penelitian terdahulu telah membuktikan bahwa pada generasi millenial 

rasa ketergangguan konsumen terhadap personalized advertising melalui media 

smartphone dapat berpengaruh terhadap perilaku ad avoidance (Nyheimet al., 2014). 

Mereka berargumen bahwa hal tersebut dapat terjadi karena konsumen kian merasa 

terancam dengan keamanan data pribadi mereka, dengan begitu konsumen akan merasa 

terganggu dan karenanya konsumen akan menghindari pesan-pesan tersebut. Baek dan 

Morimoto (2012) juga telah membuktikan bahwa perceived ad irritation memiliki 

korelasi yang kuat terhadap ad avoidance maupun ad skepticism. Mereka juga 

beranggapan bahwa kuatnya pengaruh ad irritation terhadap ad avoidance disebabkan 
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karena keterbatasan konsumen untuk mengendalikan personalized advertising yang 

dikirimkan kepada mereka. Dengan begitu konsumen akan selalu menghindar meskipun 

isi pesan personalized advertising telah disesuaikan dengan preferensi dari masing-

masing konsumen. 

Berdasarkan hasil dari beberapa penjelasan tersebut, dapat diprediksikan bahwa 

rasa ketergangguan konsumen (ad irritation) dapat mempengaruhi rasa skeptitisme 

konsumen (ad skepticism) dan tindakan pengelakan konsumen terhadap iklan (ad 

avoidance). Dalam hal ini, rasa ketergangguan konsumen digambarkan sebagai rasa 

ketidaknyamanan konsumen ketika menerima pesan personalized advertising. 

Berdasarkan hasil penjelasan diatas, maka hipotesa yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah: 

H3: Ad irritation memiliki pengaruh positif pada ad avoidance 

H4: Ad irritation memiliki pengaruh positif pada ad skepticism 

2.3Perceived Personalization 

Dalam penelitian ini perceived personalization diartikan sebagai personalisasi 

yang dirasakan konsumen akibat dari adanya personalized advertising. Sudah 

dijelaskan sebelumnya bahwa personlaized advertising memungkinkan organisasi 

untuk mengirim pesan iklan yang disesuaikan dengan preferensi dari masing-masing 

konsumennya. Dengan adanya pesan yang telah disesuaikan tersebut diharapkan 

konsumen akan merasa terpersonalisasi karena pesan yang disampaikan khusus 

ditujukan kepada masing-masing konsumen. Secara konsep, Peppers dan Rogers (1997) 

telah mendefinisikan kata personalisasi sebagai suatu proses penggunaan informasi 
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pelanggan untuk menyampaikan sebuah targeted solution kepada pelanggan. Adapun 

Imhoff, Lotfis, dan Geiger (2001) telah mendefinisikan personalisasi sebagai 

―kemampuan organisasi untuk mengetahui dan memperlakukan pelanggannya secara 

individual melalui penyampaian pesan personal‖. Roberts (2003) juga menambahkan 

bahwa konsep personalisasi sebagai suatu proses untuk mempersiapkan komunikasi 

inividu bagi konsumen tertentu berdasarkan preferensi dari masing-masing konsumen. 

Dalam hasil penelitian terkini, kata personalisasi dalam konteks periklanan dapat 

mengacu kepada suatu customer-oriented mareting strategy yang bertujuan untuk 

menyampaikan konten yang tepat kepada orang yang tepat, di waktu yang tepat untuk 

memaksimalkan peluang bisnis (Tam dan Ho 2006). Strategi ini memungkinkan 

konsumen untuk meminimalkan usahanya dalam mencari suatu produk yang mereka 

butuhkan (Montgomery dan Smith 2009). 

Beberapa hasil studi telah menunjukan bahwa personalisasi dapat membuahkan 

keuntugan baik bagi para konsumen maupun organisasi. Bagi konsumen, personalisasi 

memungkinkan mereka untuk mendapatkan penawaran dan alur komunikasi yang lebih 

baik (Vesanen 2007). Di samping itu, personalisasi juga akan membuat konsumen 

merasa bahwa mereka adalah pelanggan yang penting (Dillman 1978). Sedangkan bagi 

organisasi, pesan iklan yang terpersonalisasi dapat memungkinkan organisasi untuk 

menempatkan harga yang lebih tinggi untuk suatu produk, keuntungan yang lebih 

tinggi, respon konsumen yang lebih baik, kepuasan dan loyalitas konsumen, serta 

diferensiasi dari para kompetitor (Arora et al., 2008; Postma dan Brokke, 2002; 

Vesanen 2007). 
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Namun begitu, beberapa hasil penelitian telah menemukan bahwa efektifitas 

dari personalisasi untuk menaikan respon konsumen tidak dapat dibuktikan secara 

empiris (McCoy dan Hargie 2007; Postma dan Brokke2002). Hal tersebut juga berlaku 

pada personalisasi melalui media online advertising. Beberapa studi mengungkapkan 

bahwa personalisasi dalam online advertising tidak berpengaruh terhadap respon 

konsumen untuk membuka iklan tersebut (Malthouse dan Elsner 2006; Postma dan 

Brooke 2002). Penelitian lain juga menyebutkan bahwa“personal touch” dalam suatu 

iklan tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap respon konsumen terhadap iklan 

tersebut (Byrom dan Bennison, 2000; Porter dan Whitcomb, 2003), terlebih penelitian 

lain bahkan mengungkapkan bahwa personalisasi dalam iklan akan berdampak 

signifikan terhadap penurunan respon konsumen terhadap iklan tersebut (Neider dan 

Surgue, 1983). Kaniewska-Seba dan Pilarczyk (2014) berargumen bahwa dampak 

negatif tersebut dapat disebabkan oleh pelanggan yang merasa bahwa praktik 

personalisasi telah melanggar batasan privasi, ditambah konsumen saat ini cenderung 

enggan untuk berbagi informasi pribadi kepada pihak lain.  

Dalam konteks ikan melalui media SMS, Unal et al. (2011) menemukan bahwa 

iklan SMS yang dipersonalisasikan akan meningkatkan sikap yang positif dari 

konsumen terhadap iklan tersebut. Hal ini dapat disebabkan karena personalisasi 

memungkinkan pemasar untuk menyampaikan pesan di waktu yang tepat (Humbani, 

Kotze, dan Jordaan, 2015). Contohnya adalah disaat konsumen berada di mall untuk 

berbelanja, mereka dapat menerima mobile advertisment yang menginformasikan 

tentang berbagai macam tawaran produk yang ada di mall tersebut, seperti film yang 

tengah tampil di bioskop mall hingga diskon-diskon di beberapa toko tertentu. Hasil 
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studi yang serupa juga telah dilakukan oleh Orr et al. (2013) yang menganalisa sikap 

para konsumen di Australia terhadap iklan melalui media SMS. Mereka menemukan 

bahwa 56,3 persen dari responden mereka menginginkan pesan iklan SMS yang lebih 

terpersonalisasi, seperti penggunaan nama konsumen hingga tawaran produk yang lebih 

sesuai dengan preferensi mereka. 

Dalam konteks personalized advertising, Baek dan Morimoto (2012) telah 

membuktikan bahwa perceived personalization dapat memberikan pengaruh negatif 

terhadap ad skepticism. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian dari Aaker et al. 

(2000) yang mengungkapkan bahwa targeted advertising akan berpengaruh terhadap 

sikap positif konsumen terhadap iklan tersebut. Di samping itu, Xu (2006) juga 

mengungkapkan bahwa personalisasi dalam iklan dapat menjadi cara yang paling 

efektif untuk mencegah rasa ketidakpercayaan dan rasa ketergangguan konsumen 

terhadap mobile advertising, terutama bagi konsumen wanita. Bukti empiris lain juga 

menunjukan bahwa informasi yang bernilai dalam iklan akan mengurangi tingkat 

skeptitisme konsumen terhadap konten iklan (Obermiller dan Spangerberg 1998). 

Adapun beberapa penelitian telah membuktikan pengaruh negatif dari perceived 

personalization terhadap ad avoidance (Baek dan Morimoto, 2012; Nyheim et al,. 

2014). Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian dari Xu (2006) yang menyatakan 

bahwa pelanggan akan cederung lebih menerima iklan yang relevan dengan gaya hidup 

mereka. Terlebih Pasadeos (1990) juga telah mengungkapkan bahwa ketika suatu iklan 

dirasa bermanfaat dan bernilai, maka respon konsumen untuk menghindari iklan pun 

akan cenderung menurun. 
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Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diprediksikan bahwa rasa personalisasi 

konsumen (perceived personalization) dapat memberikan pengaruh negatif terhadap 

rasa skeptitisme konsumen (ad skepticism) dan tindakan pengelakan konsumen 

terhadap iklan (ad avoidance). Dalam penelitian ini, perceived personalization 

digambarkan sebagai rasa personalisasi yang dirasakan konsumen yang disebabkan oleh 

adanyapersonalized advertising. Berdasarkan hasil penjelasan diatas, maka hipotesa 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

H5: Perceived Personalization memiliki pengaruh negatif pada ad avoidance 

H6: Perceived Personalization memiliki pengaruh negatif pada ad skepticism 

2.4Ad Skepticism  

Ad avoidance dapat disebabkan oleh rasa skeptitisme konsumen terhadap iklan 

(Baek dan Morimoto, 2012). Obermiller dan Spangeberg (1998) mendefinisikan rasa 

skeptitisme terhadap iklan atau ad skepticism sebagai suatu kecenderungan konsumen 

untuk tidak mempercayai klaim-klaim informasi dari iklan. Dalam konteks personalized 

advertising, rasa skeptitisme konsumen terhadap iklan akan membawa konsumen untuk 

tidak mempercayai segala informasi yang disampaikan olehsuatu iklan meskipun pesan 

dalam iklan tersebut telah disesuaikan dengan preferensi dari masing-masing 

konsumen. Rasa ketidakpercayaan tersebut dapat disebabkan karena konsumen 

menyadari bahwa pengiklan memiliki motif tersendiri dibalik iklan tersebut 

(Mangleburg dan Bristol, 1998). Dengan adanya rasa ketidakpercayaan, konsumen 

cenderung tidak akan menerima dengan baik tentang segala pesan yang disampaikan 

dalam suatu iklan. Hal tersebut didukung oleh pernyataan dari Knowless dan Linn 
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(2004) yang menyebutkan bahwa ad skepticism merupakan bukti nyata dari perlawanan 

konsumen terhadap suatu iklan. Maka dari itu, penting bagi organisasi untuk 

mengetahui tentang penyebab dan dampak dari skeptitisme konsumen terhadap iklan. 

Beberapa penelitian telah mengungkapkan bahwa karakteristik kepribadian 

konsumen menjadi faktor yang sangat berpengaruh bagi rasa skeptitisme konsumen 

terhadap iklan. Obermiller dan Spangeberg (1998) menyebutkan bahwa ad skepticism 

dapat dipengaruhi oleh sifat kepribadian konsumen, pengalaman konsumen terhadap 

pasar, dan tingkat pendidikan konsumen. Konsumen dengan kepribadian yang kuat 

serta berpendidikan tinggi cenderung akan lebih berhati-hati dalam mempercayai suatu 

iklan. Beberapa penelitian juga mengungkapkan bahwa konsumen dengen tingkat self-

esteem  yang tinggi akan cenderung lebih mudah untuk merasa skeptis terhadap pesan 

yang disampaikan oleh suatu iklan (Prendergast et al., 2009; Azizi, 2013). Di samping 

itu faktor-faktor lain seperti umur, keluarga, lingkungan, sosial, dan budaya juga dapat 

mempengaruhi rasa skeptitisme konsumen terhadap iklan (Obermiller dan Spangberg, 

2005; Mangleburg dan Bristol, 1998; Li, 2003).  

Kredibilitas dari iklan juga dapat mempengaruhi rasa skeptitisme konsumen 

terhadap iklan. Iklan yang memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi akan meminimalisir 

rasa skeptitisme konsumen terhadap iklan tersebut. Suatu hasil studi telah menemukan 

tingkat kredibilitas iklan di mata konsumen berdasarkan media penyampaian iklan 

tersebut. Prendergastet al. (2009) menemukan bahwa iklan yang disampaikan melalui 

media televisi, radio, dan televisi kabel cenderung memiliki tingkat kredibilitas yang 

tinggi di mata konsumen, sementara iklan yang disampaikan melalui media direct mail 

dan internet memiliki kadar kredibilitas yang cenderung rendah. Mereka berpendapat 
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bahwa hal tersebut dapat terjadi karena kebanyakan konsumen mengasosiasikan 

directmail sebagai junk mail. Penelitian tersebut juga mengungkapkan bahwa 

kredibilitas iklan dapat dipengaruhi oleh klaim-klaim informasi yang disampaikan 

dalam iklan tersebut. Dalam hasil penelitiannya disebutkan bahwa iklan dengan klaim-

klaim verbal seperti iklan yang menunjukan keunggulan dan manfaat produk memiliki 

kredibilitas yang cenderung lebih rendah di mata konsumen. Di sisi lain, iklan yang 

menyampaikan klam-klaim numerikal seperti harga, diskon, dan promo cenderung lebih 

kredibel di mata konsumen. 

Adapun beberapa bukti empiris telah mengemukakan dampak dari rasa 

skeptitisme konsumen terhadap iklan. Obermiller dan Spangeberg (1998) menemukan 

bahwa semakin skeptis konsumen dalam mengevauasi iklan yang ditawarkan 

kepadanya, maka semakin negetif pula pandangan konsumen terhadap iklan tersebut. 

Dalam hasil penelitian lain, Obermiller, Spangeberg, dan Mac Lachlan (2005) 

menemukan bahwa konsumen dengan tingkat ad skepticism  yang tinggi cenderung 

akan tidak menyukai iklan, tidak percaya kepada iklan, dan berusaha untuk 

menghindari iklan. Terlebih konsumen akan mencari informasi terkait suatu produk dari 

sumber lain selain iklan. Pernyataan tersebut didukung oleh hasil penelitian terkini yang 

menemukan bahwa penghindaran konsumen terhadap iklan melalui media SMS dapat 

disebabkan oleh rasa skeptitisme konsumen terhadap iklan tersebut (Azizi, 2013). 

Dalam konteks personalized advertising, Baek dan Morimoto (2012) juga telah 

membuktikan bahwa ad skepticism memiliki pengaruh positif terhadap ad avoidance. 

Hal ini dapat disebabkan karena konsumen beranggapan bahwa iklan personal yang 
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dikirimkan kepada mereka merupakan suatu bentuk usaha untuk membujuk dan 

memanipulasi konsumen (Simonson, 2005). 

Berdasarkan hasil dari beberapa studi empiris tersebut, dapat diprediksikan 

bahwa konsumen dengan tingkat skeptitisme yang tinggi cenderung menghindari iklan. 

Dalam hal ini, skeptitisme konsumen terhadap personalized advertising merefleksikan 

ketidakpercayaan konsumen terhadap motif-motif pengiklan, termasuk penggunaan 

nama konsumen dan informasi personal lainnya yang kerap dimanfaatkan oleh 

pengiklan untuk membujuk dan memanipulasi konsumennya. Berdasarkan hasil 

penjelasan diatas, maka hipotesa yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

H7: Ad skepticism memiliki pengaruh positif pada ad avoidance 

2.5Ad Avoidance 

Baek dan Morimoto (2012) menyatakan bahwa ad avoidance telah menjadi 

rintangan terberat bagi pengiklan dan pemasar dalam tugasnya untuk menyampaikan 

iklan. Untuk itu penting bagi organisasi untuk mengetahui penyebab dan konseuensi 

yang dapat ditimbukan dari ad avoidance. Dalam penelitian ini ad avoidance diartikan 

sebagai pengelakan konsumen terhadap keberadaan iklan. Adapun Speck dan Elliot 

telah mendefinisikan ad avoidance sebagai ―segala tindakan yang dilakukan oleh 

pengguna media dalam usahanya untuk mengurangi keterbukannya terhadap konten 

iklan‖ (1997, p.61).  

Ada beragam cara yang dapat dilakukan konsumen dalam tindakannya untuk 

menghindari konten-konten iklan. Clancey (1994) menyebutkan bahwa konsumen dapat 

menghindar dari iklan komersial di televisi dengan berbagai cara seperti mengabaikan 
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iklan tersebut (cognitive avoidance), meninggalkan ruangan televisi (physical 

avoidance), atau mengganti saluran televisi (mechanical avoidance). Cho dan Cheon 

(2004) juga telah mengemukakan bahwa ad avoidance memiliki tiga komponen respon. 

Komponen-komponen itu terdiri dari komponen kognitif yang berkenaan dengan 

kepercayaan konsumen terhadap iklan, komponen afektif yang berkenaan dengan 

perasaan dan emosi konsumen terhadap iklan, dan komponen perilaku yang berkenaan 

dengan tindakan konsumen dalam menghindari iklan. Dalam konteks personalized 

advertising, Baek dan Morimoto (2012) telah mengkonversikan ketiga komponen 

tersebut menjadi respon  konsumen yang mengabaikan segala macam iklan personal 

(kognitif), respon konsumen yang membenci segala macam iklan personal (afektif), dan 

respon konsumen yang membuang segala macam iklan personal tanpa pernah 

memperhatikannya (perilaku). 

Banyak hasil studi terdahulu yang telah menguji penyebab dan konsekuensi dari 

ad avoidance pada media-media tradisional seperti televisi, radio, majalah, dan koran. 

Speck dan Elliot (1997) telah mengemukakan bahwa penyebab terjadinya ad avoidance 

di media-media tradisional dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti karakteristik 

demografi pengguna media, hubungan pengguna media dengan media yang ia gunakan, 

keterbukaan pengguna media terhadap konten iklan, dan masalah-masalah komunikasi 

yang dirasakan pengguna media akibat dari keberadaan iklan. Adapun hasil penelitian 

lain telah menemukan penyebab-penyebab penghindaran konsumen terhadap iklan di 

internet. Cho dan Cheon (2004) telah menemukan bahwa tindakan penghindaran 

konsumen terhadap iklan di internet dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti 
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pengalaman negatif konsumen terhadap iklan, serta kesulitan dan kekacauan yang 

mereka rasakan akibat dari keberadaan iklan di internet 

Beberapa penelitian terkini juga telah menemukan beragam penyebab terjadinya 

penghindaran konsumen terhadap iklan melalui media yang lebih modern. Azizi (2013) 

telah menemukan bahwa skeptitisme konsumen dan sinisme konsumen terhadap iklan 

dapat mempengaruhi penghindaran konsumen terhadap iklan melalui media SMS. 

Sedangkan dalam konteks personalized advertising,Nyehimet al. (2015) telah 

mengungkapkan bahwa penghindaran konsumen terhadap personalized advertising 

melalui smartphone dapat disebabkan karena kekhawatiran konsumen akan data 

privasinya, rasa ketergangguan konsumen akan keberadaan iklan, dan personalisasi 

yang dirasakan konsumen terhadap iklan tersebut. 

2.6 Kerangka Penelitian 

Berdasarkan hipotesa-hipotesa tersebut, maka kerangka penelitian dapat 

digambarkan sebagai berikut: 

Gambar 2.1 Kerangka Penelitian 

 


