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BAB IV 

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1 Karakteristik Responden 

Berdasarkan hasil pengumpulan data terhadap 294 responden, maka 

karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin, umur, dan pekerjaan dapat 

diklasifikasikan sebagai berikut: 

4.1.1 Jenis Kelamin 

 Hasil klasifikasi responden berdasarkan jenis kelamin adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.1 Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

No Jenis Kelamin Jumlah Persentase 

1 Laki-Laki 196 66.7% 

2 Perempuan 98 33.3% 

Total 294 100% 

  Sumber: Data primer yang diolah (2016) 

Berdasarkan data yang ditunjukan oleh tabel 4.1, maka dapat dilihat 

bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini berjenis kelamin laki-laki 

dengan persentase mencapai 66.7% dari total responden. Adapun terdapat 98 

responden perempuan dengan nilai persentase 33.3% dari jumlah total sebanyak 

294 responden. 
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4.1.2 Usia 

 Hasil klasifikasi responden berdasarkan rentang usia adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.2 Klasifikasi Responden Berdasarkan Rentang Usia 

No Rentang Usia Jumlah Persentase 

1 ≤ 20 tahun 59 20.1% 

2 21-30 tahun 235 79.9% 

Total 294 100% 

  Sumber: Data primer yang diolah (2016) 

Berdasarkan data yang ditunjukan oleh tabel 4.2, maka dapat dilihat 

bahwa 79.9% responden dalam penelitian ini memiliki rentang umur antara 21-

30 tahun. Hal ini dapat disebabkan karena wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta 

yang digunakan sebagai lokasi penelitian memiliki jumlah penduduk dengan 

rentang usia muda yang relatif banyak. Terlepas dari itu, penulis merasa bahwa 

konsumen yang relatif lebih muda akan lebih peka terhadap perubahan yang 

terjadi di sekitarnya. Mengingat penelitian ini berkenaan dengan personalized 

advertising melalui media e-mail dan SMS, maka faktor kepekaan responden 

terhadap perubahan akan sangat berpengaruh kepada hasil penelitian. 

4.1.3 Pekerjaan 

 Hasil klasifikasi responden berdasarkan pekerjaan adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.3 Klasifikasi Responden Berdasarkan Pekerjaan 

No Pekerjaan Jumlah Persentase 

1 Pelajar/Mahasiswa 283 96.3% 

2 Pegawai Swasta 5 1.7% 

3 PNS/TNI/POLRI 1 0.3% 

4 Lain-lain 5 1.7% 

Total 294 100% 
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Berdasarkan data yang ditunjukan pada tabel 4.3, maka dapat dilihat 

bahwa 96.3% dari responden adalah pelajar atau mahasiswa. Hal ini dapat 

disebabkan karena wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang digunakan 

sebagai lokasi penelitian memiliki jumlah pelajar dan mahasiswa yang cukup 

banyak. Terlepas dari itu, penulis merasa bahwa pelajar dan mahasiswa 

menghabiskan lebih banyak waktu dengan perangkat genggam mereka. 

Mengingat penelitian ini berkenaan dengan personalized advertising melalui 

media e-mail dan SMS, maka faktor hubungan antara responden dengan 

perangkat genggamnya akan sangat berpengaruh terhadap hasil dari penelitian. 

4.1.4 Pengalaman Responden 

Selain mendata demografi konsumen, peneliti juga mendata pengalaman 

responden terhadap personalized advertising. Seperti yang telah dijelaskan pada 

bab metodologi penelitian, kuesioner dalam penelitian ini terbagi menjadi dua 

tipe kuesioner. Kuesioner tipe pertama mendata tentang pengalaman responden 

terhadap personalized advertising melalui media e-mail. Kuesioner ini telah 

diisi oleh 143 responden yang keseluruhan dari mereka mengaku pernah 

menerima pesan personalized advertising yang dikirimkan ke akun email 

mereka.Adapun kuesioner tipe kedua mendata tentang pengalaman responden 

terhadap personalized advertising melalui media SMS. Kuesioner tipe kedua ini 

telah diisi oleh 151 responden yang keseluruhan dari mereka mengaku pernah 

menerima pesan personalized advertising melalui media SMS. Dari total 294 

responden, data tentang frekuensi banyaknya pesan personalized advertising 

yang mereka dapatkan setiap minggunya dapat diamati melalui tabel berikut: 
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Tabel 4.4: Klasifikasi Responden Berdasarkan  

Frekuensi Penerimaan Pesan Personalized Advertisng Setiap Minggu 

No Jenis Kelamin Jumlah Persentase 

1 1-5 Kali 234 79.6% 

2 6-10 Kali 40 13.6% 

3 > 10 Kali 19 6.5% 

4 Tidak Tentu 1 0.3% 

Total 294 100% 

  Sumber: Data primer yang diolah (2016) 

Berdasarkan data yang ditampilkan pada tabel 4.4, dapat diamati bahwa 

mayoritas dari responden menerima pesan personalized advertising sebanyak 

satu hingga lima kali setiap minggunya. Hal tersebut menunjukan bahwa 

konsumen di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta mulai sadar akan 

keberadaan personalized advertising melalui media e-mail maupun SMS, dan 

kesadaran responden akan personalized advertising akan sangat berpengaruh 

kepada hasil penelitian. 

4.2 Analisis Data 

4.2.1 Analisis Deskripsi Variabel 

Tabel 4.5 Penilaian Responden Terhadap Masing-Masing Variabel 

Variabel 
Total Mean 

Indikator 
Mean Variabel Pembulatan Kategori 

Ad Avoidance 19.36 3.87 4 Setuju 

Ad Skpeticism 27.52 3.44 3 Tidak Setuju 

Privacy Concerns 25.36 4.22 4 Setuju 

Ad Irritation 21.06 3.51 4 Setuju 

Personalization 15.26 3.05 3 Tidak Setuju 

Sumber: Data primer yang diolah (2016) 
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Berdasarkan data pada tabel 4.5, dapat diamati bahwa mayoritas dari 

responden setuju dengan pernyataan-pernyataan yang disampaikan dalam 

variabel ad avoidance.Hal ini menunjukan bahwa mayoritas dari responden 

setuju bahwa mereka melakukan penghindaran terhadap personalized 

advertising dengan cara mengabaikan, membenci, hingga menghapus segala 

bentuk personalized advertising yang dikirmkan kepada mereka melalui media 

e-mail atau SMS.Di samping itu, mayoritas dari responden juga setuju dengan 

pernyataan-pernyataan yang disampaikan pada variabel privacy concerns. Hal 

ini menunjukan bahwa mayoritas dari responden setuju bahwa mereka merasa 

tidak nyaman, khawatir, dan takut ketika privasi mereka terganggu dan merasa 

tidak yakin dengan keamanan data pribadinya. Selain itu, data juga menunjukan 

bahwa mayoritas dari responden setuju dengan pernyataan-pernyataan yang 

disampaikan dalam variabel ad irritation. Hal ini menunjukan bahwa mayoritas 

dari responden merasa bahwa peronlaized advertising yang mereka terima 

bersifat negatif, mengganggu, tidak ada artinya, tidak menyenangkan, dan tidak 

sopan. 

Adapun mayoritas dari responden tidak setuju dengan pernyataan-

pernyataan yang disampaikan pada variabel ad skepticism. Hal ini menunjukan 

bahwa mayoritas dari responden setuju bahwa mereka dapat bergantung kepada 

kebenaran personalized advertising, merasa bahwa iklan tersebut bersifat 

informatif, merasa bahwa pesan dalam personalized advertising dapat 

dipercaya, merasa bahwa iklan tersebut memberikan gambaran yang tepat 

dengan produk yang diiklankan, dan merasa personalized advertising 

menyediakan informasi yang penting bagi para konsumennya. Di sisi lain, 
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mayoritas dari responden tidak setuju dengan pernyataan-pernyataan yang 

disampaikan dalam variabel perceived personalization. Hal ini menunjukan 

bahwa mayoritas dari responden tidak setuju bahwa personalized advertising 

telah memberikan rekomendasi yang sesuai dengan kebutuhan, memudahkan 

konsumen untuk memesan suatu produk, mengirimkan iklan yang sesuai dengan 

kondisi konsumen, dan membuat pelanggan merasa spesial. 

4.2.2 Analisis Pengukuran Model 

Analisis pengukuran model digunakan untuk menguji unidimensionalitas 

dari setiapindikator (observed variables) yang merepresentasikan suatu variabel 

laten (unobserved variabele) tertentu. Dengan tujuan tersebut, setiap indikator 

akan diuji kekuatan pengaruhnya secara simultan terhadap suatu variabel laten. 

Evaluasi yang dipakai untuk tujuan tersebut adalah dengan melihat nilai t hitung 

dari indikator serta nilai signifikansi dari indikator tersebut. Holmes-Smith 

(2001) menyatakan bahwa pada α = 0,05, parameter yang memiliki nilai 

tsebesar 1,96 dapat dinyatakansebagai indikator yang signifikan dan valid. Di 

samping itu, nilai signifikansi di bawah 0,05 juga dapat menunjukkan bahwa 

indikator tersebut signifikan sebagai unidimensionalitas dari suatu variabel laten 

yang diuji. Perlu diketahui juga bahwa sebelum menguji unidimensionalitas dari 

setiap indikator, peneliti telah melakukan analisis offending estimates dari setiap 

indikator. Apabila di dalam suatu model terdapat indikator yang dinyatakan 

offending, maka peneliti akan terus memodifikasi model tersebut sesuai dengan 

saran dari modification indices yang disediakan pada program LISREL 

8.8.Berikut adalah tabel yang merangkum nilai t dan signifikansi dari masing-
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masing indikator yang telah disesuaikan dengan analisis offending estimates dari 

setiap indikator. 

Tabel 4.6: Nilai t dan Tingkat Signifikansi Masing-Masing Indikator 

Indikator Nilai t Signifikansi Keterangan 

AAV3 10.47 0.000 Valid 

AAV4 12.59 0.000 Valid 

AAV5 10.21 0.000 Valid 

ASK1 12.52 0.000 Valid 

ASK2 16.2 0.000 Valid 

ASK3 20.35 0.000 Valid 

ASK4 20.51 0.000 Valid 

ASK5 17.05 0.000 Valid 

ASK8 13.9 0.000 Valid 

PRI3 12.17 0.000 Valid 

PRI4 19.15 0.000 Valid 

PRI5 13.52 0.000 Valid 

AIR2 15.19 0.000 Valid 

AIR3 15.89 0.000 Valid 

AIR6 10.92 0.000 Valid 

PER1 15.2 0.000 Valid 

PER2 18.05 0.000 Valid 

PER3 17.32 0.000 Valid 

PER5 14.75 0.000 Valid 

 Sumber: Hasil analisis Structural Equation Modeling (2016) 

 Berdasarkan data yang telah ditampilkan pada tabel 4.6, didapati bahwa 

terdapat beberapa indikator (observed variable) yang tidak diikutsertakan dalam 

analisis pengukuran variabel ini. Hal ini disebabkan karena beberapa indikator 

tersebut telah disaring dan disesuaikan dengan analisis offending estimates 
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dengan menggunakan bantuan saran dari modification indices pada program 

LISREL 8.8. Sehingga kini,seluruh indikator yang digunakan dalam penelitian 

tidak memiliki estimasi yang berlebihan dalam merepresentasikan suatu 

variabel, dan masing-masing indikator dapat dinyatakan signifikan dalam 

memberikan pengaruhnya terhadap masing-masing variabel. 

4.2.3 Menilai Goodness of Fit (Uji Kesesuaian Model) 

Tidak ada alat uji statistik tunggal untuk mengukur atau menguji 

kesesuaian hipotesis dalam analisis SEM. Peneliti dapat melakukan pengujian 

kesesuaian dengan menggunakan beberapa indeks goodness of fit untuk 

mengukur baik tidaknya atau ―kebenaran‖ dari model yang diajukan (Hair et al., 

1998). Berikut ini akan diulas beberapa indeks goodness of fit dan nilai cut-off 

yang digunakan dalam penelitian ini yang nantinya akan digunakan dalam 

menguji apakah suatu model dapat dinyatakan fit dan memiliki kesesuaian. 

Chi Square (2
) dan Normed2

Tests. Tes ini mengukur ada tidaknya 

perbedaan antara matriks kovarians populasi dengan matriks kovarian sampel. 

H0 dalam pengujian ini menyatakan bahwa matriks kovarians populasi sama 

dengan matriks kovarian sampel. Sedangkan suatu model dapat dikatakan baik 

apabila H0dari model tersebut dapat diterima, sehingga model yang diuji akan 

dipandang baik apabila memiliki nilai chi-square(2
)yang rendah dan memiliki 

probabilitas dengan nilaicut-off sebesar p > 0,05. Adapun ujinormed 2
adalah 

rasio dari 2 
yang dibagi dengan nilaidegree of freedom dari model tersebut. 

Suatu model yang bagus memiliki normed 2
antara 1 sampai dengan 2. 
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Meskipun demikian, rasio antara 2 sampai dengan 3 juga dapat menandakan 

bahwa suatu model sudah memiliki kriteria yang baik  (Holmes-Smith, 2001). 

The Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA). Tes ini 

digunakan untuk mengkompensasi chi-square statistic dalam sampel yang 

besar. RMSEA menunjukkan goodness of fit dari model yang diestimasi dalam 

populasi. Menurut Byrne (1998), nilai RMSEA ≤ 0,05 menandakan bahwa 

model tersebutmemiliki kesesuaian yang baik, sedangkan nilai 0,05 ≤ RMSEA ≤ 

0,08 mengindikasikan bahwa model tersebut memiliki reasonable error fit. 

The Goodness of Fit Index (GFI).Tes ini dapat diklasifikasikan sebagai 

indeks kesesuaian yang absolut karena pada dasarnya GFI membandingkan 

antara model yang dihipotesis dengan model yang tidak ada (Byrne, 1998). 

Adapun rentang nilai GFI  berkisar antara 0 sampai dengan 1. Suatu model 

dapat dikatakan fit apabila model tersebut memiliki nilai GFI ≥ 0,90 (Joreskog 

dan Sorbom, 1996). 

Normed Fit Index (NFI)yang ditemukan oleh Bentler dan Bonetts 

(1980) merupakan salah satu alternatif untuk menentukan kesesuaian dari suatu 

model. Adapun nilai NFI berkisar antara 0 dan 1. Suatu model dapat dikatakan 

fit apabila model tersebut memiliki nilai NFI ≥0.9 (Bentler,1992). 

The Comparative Fit Index (CFI). Tes ini dianjurkan untuk dipakai 

dalam penilaian model karena indeks kesesuaian ini relatif tidak sensitif 

terhadap besarnya sampel dan kurang dipengaruhi pula oleh kerumitan model. 

Adapun rentang nilai CFI berkisar antara 0 sampai dengan 1. Suatu model dapat 
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dikatakan fit apabila model tersebut memiliki nilai CFI ≥ 0,90, meskipun nilai 

CFI ≥ 0,90 juga sudah dapat membuktikan bahwa suatu model telah memiliki 

kesesuaian yang baik (Holmes-Smith, 2001). 

Tabel 4.7: Hasil Indeks Goddness of Fit 

Variabel 2
 RMSEA GFI NFI CFI Keterangan 

Ad Avoidance 0,00 0,000 1,00 1,00 1,00 Baik 

Ad Skepticism 17,16 0,056 0,98 0,99 1,00 Baik 

Privacy Concern 0,00 0,000 1,00 1,00 1,00 Baik 

Ad Irritation 0,00 0,000 1,00 1,00 1,00 Baik 

Perceived Personalization 1,11 0,000 1,00 1,00 1,00 Baik 

Sumber: Hasil analisis Structural Equation Modeling (2016) 

Berdasarkan data pada tabel 4.7, didapati bahwa nilai RMSEA dari 

seluruh variabel berada dibawah nilai kritisnya; 0,080. Adapun nilai GFI, NFI, 

dan CFI dari seluruh variabel telah melebihi nilai cut-off yang sudah ditetapkan 

sebelumnya. Hal ini menandakan bahwa seluruh variabel dalam model 

penelitian ini telah memiliki kesesuaian yang baik. 

4.2.4 Uji ReliabilitasVariabel Penelitian 

Reliabilitas adalah ukuran konsistensi internal dari indikator-indikator 

sebuah konstruk yang menunjukkan derajat kemampuan dari masing-masing 

indikator dalam merepresentasikan suatukonstruk, secara sederhana reliabilitas 

dapat juga dikatakan sebagai tingkat konsistensi dan stabilitas dari sebuah alat 

ukur (Ferdinand, 2002). Terdapat beberapa uji statitik yang digunakan dalam 
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analisis SEM untukmenguji reliabilitas dari suatu konstruk, yaitu construct 

reliability dan variance extracted. Pada penelitian ini, reliabilitas konstruk akan 

diuji dengan menggunakan kedua pendekatan tersebut. Holmes-Smith 

menyatakan bahwa suatu variabel dapat dikatakan reliabel apabila memiliki 

nilai construct reliabiity ≥ 0,70, dan memiliki nilai variance extracted  ≥ 0,50. 

Adapun nilai dari construct reliabilitydan variance extracted dalam penelitian 

inidiperoleh dengan menggunakan rumus dari Fornell dan Laker (1981) sebagai 

berikut: 

(i)
2
 

ConstructReliability = 

           (i)
2
 + i 

 

      i
2
 

   Variance Extracted = 

      i
2
 + i 

 

Dimana, i  =  Standard loading masing-masing indikator (observed variable) 

  i  = kesalahan pengukuran masing-masing indicator 

 Berdasarkan rumus tersebut, hasil hitungan dari construct reliability dan 

variance extracted dari setiap variabel dalam penelitian ini telah dirangkum ke dalam 

tabelberikut: 
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 Tabel 4.8 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Penelitian 

Indikator i i 
Construct Reliability Variance Extracted 

Keterangan 
Nilai Cut-off Nilai Cut-off 

Ad Avoidance 0,779 0,7 0,561 0,5 

Reliabel 
AAV3 0,68 0,61 

 AAV4 0,99 0,5 

AAV5 0,62 0,57 

Ad Skepticism 0,915 0,7 0,645 0,5 

Reliabel 

ASK1 0,62 0,5 

 

ASK2 0,63 0,23 

ASK3 0,83 0,13 

ASK4 0,9 0,14 

ASK5 0,74 0,26 

ASK8 0,68 0,7 

Privacy Concern 0,802 0,7 0,587 0,5 

Reliabel 
PRI3 0,99 1,19 

 PRI4 0,89 0,02 

PRI5 0,56 0,26 

Ad Irritation 0,815 0,7 0,601 0,5 

Reliabel 
AIR2 0,68 0,2 

 AIR3 0,91 0,27 

AIR6 0,63 0,65 

Perceived Personalization 0,889 0,7 0,668 0,5 

Reliabel 

PER1 0,75 0,37 

 
PER2 0,79 0,3 

PER3 0,83 0,26 

PER5 0,86 0,53 

Sumber: Hasil analisis Structural Equation Modeling (2016) 

Berdasarkan data pada tabel 4.7, dapat diamati bahwa nilai construct 

reliability dari seluruh variabel  bernilai diatas 0,70, dan nilai variance extracted 

dari seluruh variabel bernilai diatas 0,50. Hal tersebut menujukan bahwa seluruh 

variabel dalam penelitian ini reliabel. 
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4.2.5 Analisis Persamaan Struktural 

Model persamaan struktural dalam penelitian ini diukur dengan 

menggunakan alat analisisStructural Equation Model (SEM). Alat analisis ini 

digunakan untuk melakukan analisis persamaan struktural yangmenguji apakah 

variabel privacy concerns, ad irritation, dan perceived personalization memiliki 

pengaruh langsung terhadap variabel ad avoidance, dan apakah variabel ad 

skepticism dapat memoderasi pengaruh terhadap tiga variabel independen 

tersebut terhadap variabel ad avoidance.  

 Adapun nilai goodness of  fit dari model persamaan struktural penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.9: Goodness of Fit Model Persamaan Struktural 

Constructs 2
 RMSEA GFI NFI CFI Ket. 

Model 282,07 0,058 0,91 0,94 0,97 Baik 

Sumber: Hasil olah data Structural Equation Modeling (2016) 

Berdasarkan data pada tabel 4.9, didapati bahwa nilai RMSEA dari 

model penelitian ini berada dibawah nilai kritisnya: 0,080. Adapun nilai GFI 

dan NFI> 0,90, dan nilai CFI > 0,95. Hal ini menandakan bahwa model 

persamaan struktural dalam penelitian ini sudah fit danmemiliki kesesuaian. 

Berikut adalah hasil analisis persamaan strukturalyangdianalisis dengan 

metodeStructural Equation Modelingdengan alat bantu program LISREL 8.8: 
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Gambar 4.1 Model Struktural 

 

Tabel 4.10: Hasil Estimasi Pengaruh Antar Variabel(SEM) 

Pengaruh Antar Variabel 
Koefisien 

Regresi 

Standard 

Error 
T-Values P-Values 

Privacy ConcernsAd Avoidance 0,26 0,09 2,91 0,002 

Privacy ConcernsAd Skepticism -0,17 0,07 -2,26 0,013 

Ad IrritationAd Avoidance 0,61 0,11 5,79 0,000 

Ad IrritationAd Skepticism 0,19 0,08 2,54 0,006 

PersonalizationAd Avoidance -0,07 0,09 -0,75 0,227 

PersonalizationAd Skepticism -0,53 0,08 -7,02 0,000 

Ad SkepticismAd Avoidance 0,19 0,08 2,31 0,011 

Sumber: Haslil olah data Structural Equation Modeling (2016) 
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Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan aplikasi LISREL 

8.8 diperoleh hasil bahwa nilai probabilitas antara pengaruh privacy 

concernsterhadap ad avoidance, privacy concern terhadap ad skepticism, ad 

irritation terhadap ad avoidance, ad irritation terhadap ad skepticism,perceived 

personalization terhadap ad skepticism, dan ad skepticism terhadap ad 

avoidance <Level of Significant = 0,05, sehingga dapat dinyatakan bahwa 

beberapa hipotesa-hipotesa tersebut terbukti berpengaruh. Namun probanilitas 

pengaruh antara perceived personalization terhadap ad avoidance tidak terbukti 

berpengaruh karena nilai probabilitas pengaruh tersebut melebihi angka Level of 

Significant yang telah ditentukan. 

4.2.6Analisis Direct, Indirect, dan Total Effect 

Dalam penelitian ini, analisis structural equation modeling digunakan 

juga sebagai alat yang menggambarkan hubungan pengaruh diantara variabel-

variabel yang ada di dalam model penelitian ini. Secara umum, pengaruh atau 

effects dapat dibedakan menjadi pengaruh langsung (direct effects), tidak 

langsung (indirect effects), dan pengaruh keseluruhan (total effects) 

(Schumacker dan Lomax, 1996). 

Pengaruh langsung (direct effects) diantara dua variabel laten terjadi 

ketika terdapat sebuah panah yang menghubungkan kedua variabel tersebut, 

dimana pengaruh ini diukur dengan nilai estimasi antar variabel. Pengaruh tidak 

langsung (indirect effects) diantara kedua variabel dapat terjadi ketika suatu 

variabel mempengaruhi variabel lain dengan melalui satu atau lebih variabel 

laten sesuai dengan lintasan yang terdapat dalam model penelitian. Sedangkan 
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pengaruh keseluruhan (total effects) diantara dua variabel laten merupakan 

penjumlahan dari pengaruh langsung dan semua pengaruh tidak langsung yang 

terdapat dalam model penelitian tersebut. 

Adapun besarnya pengaruh masing-masing variabel laten secara 

langsung (direct effects), tidak langsung (indirect effects), dan pengaruh total 

(total effects) dalam penelitian ini telah dirangkum ke dalam tabel berikut: 

Tabel 4.11: Hasil Analisis Direct, Indirect, dan Total Effects (SEM) 

Pengaruh Antar Variabel 
Direct 

Effects 

Indirect 

Effects 
Total Effects 

Privacy ConcernsAd Avoidance 0,26 -0,03 0,23 

Privacy ConcernsAd Skepticism -0,17 - -0,17 

Ad IrritationAd Avoidance 0,61 0,04 0,65 

Ad IrritationAd Skepticism 0,19 - 0,19 

PersonalizationAd Avoidance -0,07 -0,10 -0,17 

PersonalizationAd Skepticism -0,53 - -0,53 

Ad SkepticismAd Avoidance 0,19 - 0,19 

Sumber: Hasil olah data Structural Equation Modeling (2016) 

Berdasarkan data pada tabel 4.11 dapat diperhatikan bahwa pengaruh 

tidak langsung (indirect effects) antara variabel perceived personalization 

terhadap ad avoidance bernilai lebih signifikan dibanding pengaruh langsung 

(direct effects) antara kedua variabel tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa 

variabel perceived personalization dapat mengurangi tindakan penghindaran 

konsumen terhadap personalized advertising (ad avoidance) secara lebih efektif 
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apabila terdapat variabel moderasi berupa ad skepticism diantara kedua variabel 

tersebut. 

Sedangkan pengaruh moderasi dari variabel ad skepticism tidak terlalu 

signifikan terhadap hubungan antara variabel privacy concerns dan ad irritation 

terhadap variabel ad avoidance. Hal ini dapat dilihat berdasarkan selisih nilai 

koefisien regresi antara direct effects dan indirect effects yang terlampau jauh. 

Hasil ini telah mengindikasikan bahwa variabel privacy concerns dan ad 

irritation dapat berpengaruh langsung terhadap variabel ad avoidance secara 

lebih efektif. 

4.3 Pengujian Hipotesis 

 Uji t digunakan untuk membuktikan pengaruh positif antara variabel 

adskepticism terhadap ad avoidance, variabel privacy concernsterhadap variabel ad 

avoidance dan ad skepticism, variabel ad irritation terhadap variabel ad avoidance dan 

ad skepticism, serta pengaruh negatif antara variabel perceived personalization terhadap 

ad avoidance dan ad skepticism. Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan 

aplikasi LISREL 8.8, maka telah dilakukan pengujian hipotesis yang hasilnya adalah 

sebagai berikut: 

1. Pengujian pengaruh variabel privacy concernsterhadap ad avoidance. 

H1: Privacy concerns memiliki pengaruh positif terhadap ad avoidance 

 Dengan taraf nyata (α) = 5% = 0,05 dan hasil perhitungan Structure 

Equation Modeling maka telah diperoleh nilai t-statistik = 2,91 dengan 

probabilitas-statistik = 0,002.  
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 Dengan hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh 

positif yang signifikan antara privacy concern terhadap ad avoidance. 

2. Pengujian pengaruh variabel privacy concernsterhadap ad skepticism. 

H2: Privacy concern memiliki pengaruh positif terhadap ad skepticism 

 Dengan taraf nyata (α) = 5% = 0,05 dan hasil perhitungan Structure 

Equation Modeling maka telah diperoleh nilai t-statistik = -2,26 dengan 

probabilitas-statistik = 0,013.  

 Dengan hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh 

negatif yang signifikan antara privacy concernsterhadap ad skepticism. 

3. Pengujian pengaruh variabel ad irritation terhadap ad avoidance. 

H3: Ad irritation memiliki pengaruh positif terhadap ad avoidance 

 Dengan taraf nyata (α) = 5% = 0,05 dan hasil perhitungan Structure 

Equation Modeling maka telah diperoleh nilai t-statistik = 5,79 dengan 

probabilitas-statistik = 0,000.  

 Dengan hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh 

positif yang signifikan antara ad irritation terhadap ad avoidance. 

4. Pengujian pengaruh variabel ad irritation terhadap ad skepticism. 

H4: Ad irritation memiliki pengaruh positif terhadap ad skepticism 

 Dengan taraf nyata (α) = 5% = 0,05 dan hasil perhitungan Structure 

Equation Modeling maka telah diperoleh nilai t-statistik = 2,54 dengan 

probabilitas-statistik = 0,002.  

 Dengan hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh 

positif yang signifikan antara ad irritation terhadap ad skepticism. 

5. Pengujian pengaruh variabel perceived personalization terhadap ad avoidance. 
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H5: Perceived personalization memiliki pengaruh negatif terhadap ad 

avoidance 

 Dengan taraf nyata (α) = 5% = 0,05 dan hasil perhitungan Structure 

Equation Modeling maka telah diperoleh nilai t-statistik = -0,75 dengan 

probabilitas-statistik = 0,227.  

 Dengan hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat 

pengaruh negatif yang signifikan antara perceived personalization 

terhadap ad avoidance. 

6. Pengujian pengaruh variabel perceived personalization terhadap ad skepticism. 

H6: Perceived personalization memiliki pengaruh negatif terhadap ad 

skepticism 

 Dengan taraf nyata (α) = 5% = 0,05 dan hasil perhitungan Structure 

Equation Modeling maka telah diperoleh nilai t-statistik = 7,02 dengan 

probabilitas-statistik = 0,000.  

 Dengan hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh 

negatif yang signifikan antara privacy concern terhadap ad skepticism. 

7. Pengujian pengaruh variabel ad skepticism terhadap ad avoidance. 

H7: Ad skepticism memiliki pengaruh positif terhadap ad avoidance 

 Dengan taraf nyata (α) = 5% = 0,05 dan hasil perhitungan Structure 

Equation Modeling maka telah diperoleh nilai t-statistik = 2,31 dengan 

probabilitas-statistik = 0,011.  

 Dengan hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh 

positif yang signifikan antara ad skepticism terhadap ad avoidance. 
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Adapun penjelasan tersebut dapat dirangkum ke dalam hasil tabel berikut: 

Tabel 4.12: Hasil Pengujian Hipotesis 

Hipotesis 
Efek 

Hipotesa 

β atau γ 

(t-value/α level) 
Keterangan 

H1: Privacy Concerns memiliki 

pengaruh positif terhadap ad avoidance 
+ 0,26 (2,31/0,011) Diterima 

H2: Privacy concerns memiliki 

pengaruh positif terhadap ad skepticism 
+ - 0,17 (-2,26/0,002) Tidak Diterima 

H3: Ad Irritation memiliki pengaruh 

positif terhadap ad avoidance 
+ 0,61 (5,79/0,000) Diterima 

H4: Ad Irritation memiliki pengaruh 

positif terhadap ad skepticism 
+ 0,19 (2,54/0,006) Diterima 

H5: Perceived personalization memiliki 

pengaruh negatif terhadap ad avoidance 
_ -0,07 (-0,75/0,227) Tidak Diterima 

H6: Perceived personalization memiliki 

pengaruh negatif terhadap ad skepticism 
_ -0,53 (-7,02/0,000) Diterima 

H7: Ad skepticism memiliki pengaruh 

positif terhadap ad avoidance 
+ 0,19 (2,31/0,011) Diterima 

Sumber: Hasil olah data Structural Equation Modeling (2016) 

4.4 Pembahasan  

Hasil analisis structural equation modeling menunjukan bahwa terdapat 

pengaruh positif yang signifikan antara privacy concern terhadap ad avoidance. Hal 

tersebut menunjukan bahwa rasa kekhawatiran konsumen akan privasinya yang 

disebabkan oleh personalized advertising menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi 

tindakan penghindaran konsumen akan iklan tersebut. Hasil ini sejalan dengan hasil 

penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Baek dan Morimoto (2012) yang juga 
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menyimpulkan pengaruh positif dari privacy concern terhadap ad avoidance. Hasil 

tersebut didukung oleh hasil penelitian dari Phelps, Souza, dan Nowak (2001) yang 

menyatakan bahwa privacy concern akan memberikan pengaruh negatif terhadap proses 

perilaku beli dan keputusan beli konsumen. Adapun Milne dan Boza (1999) juga 

menyatakan hal yang serupa tentang pengaruh negatif dariprivacy concernsterhadap 

perilaku beli konsumen. Ditambah Sheehan dan Hoy (1999) juga telah mengungkapkan 

bahwa dalam konteks iklan melalui media e-mail, privacy concernsyang dirasakan oleh 

pengguna e-mail dapat memancing berbagai macam respon seperti konsumen yang 

memberikan informasi pribadi yang tidak lengkap, melaporkan unsolicited e-mail 

kepada Internet Service Provider, meminta akunnya dipindah dari mailing lists, hingga 

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

dengan hasil penilitian dari Dolnicaar dan Jordaan (2007) yang menyatakan bahwa 

mayoritas dari konsumen akan melakukan suatu tindakan apabila mereka mengetahui 

bahwa data pribadinya tidak terlindungi. Dalam penelitian ini, salah satu tindakan yang 

dilakukan konsumen untuk tetap menjaga keamanan privasi dan data pribadinya adalah 

dengan cara menghindar dari segala bentuk personalized advertising. Dengan begitu 

hipotesis privacy concern yang memiliki pengaruh postif terhadap ad avoidance dalam 

penelitian ini dapat diterima. 

 Hasil analisis structural equation modeling menunjukan bahwa terdapat 

pengaruh negatif yang signifikan antara privacy concernsterhadap variabel ad 

skepticism. Hal ini menunjukan bahwa rasa kekhawatiran konsumen akan privasinya 

yang disebabkan oleh personalized advertising akan mengurangi rasa skeptitisme 

konsumen terhadap iklan tersebut. Hasil ini berbanding terbalik dengan hasil penelitian 
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sebelumnya yang telah dilakukan oleh Baek dan Morimoto (2012) yang menyatakan 

bahwa privacy concern memiliki dampak positif terhadap ad skepticism. Hasil tersebut 

juga bertolak belakang dengan hasil temuan dari Yang (2012) yang menyebutkan 

bahwa online privacy concern akan meningkatkan perceived risks, dan konsumen akan 

mengurangi kepercayaan mereka terhadap organisasi online tersebut. Namun sebuah 

penelitian telah mengemukakan bahwa faktor frugality atau kesederhanaan dari 

konsumen dapat memoderasi pengaruh dari privacy concernsterhadap trust-discount 

trade off (Bansal dan Zahedi, 2014).Dalam penelitian tersebut diungkapkan bahwa 

dalam 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 akan 

kekhawatiran privasi mereka. Hal tersebut didukung oleh hasil penelitian dari 

Prendergastet al. (2009) yang menyebutkan bahwa iklan yang menyampaikan klaim-

klaim numerikal seperti harga, diskon, dan promo cenderung memiliki tingkat 

kredibilitas yang lebih tinggi di mata konsumen. Dalam konteks penelitian ini, penulis 

berpendapat bahwa hasil dari privacy concern yang berpengaruh negatif terhadap ad 

skepticism dapat dipengaruhi oleh karakteristik dari responden penelitian. Terhitung 

bahwa 96,3% responden penelitian adalah pelajar atau mahasiswa dengan rentang usia 

maksimal 21-30 tahun. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa mayoritas dari responden 

memiliki tingkat frugality yang tinggi mengingat kemungkinan mayoritas dari mereka 

belum memiliki pendapatan yang tetap dan masih mengandalkan kontribusi dari pihak 
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lain untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka. Sehingga konsep frugality yang 

disampaikan oleh Bansal dan Zahedi (2014) dapat direlevansikan dengan karakteristik 

responden dalam penelitian ini. Dengan begitu hipotesis privacy concern yang memiliki 

pengaruh positif terhadap ad skepticism tidak dapat diterima dalam penelitian ini. 

 Hasil analisis structural equation modeling menunjukan bahwa terdapat 

pengaruh positif yang signifikan antara ad irritationterhadap ad avoidance. Hal ini 

menunjukan bahwa rasa ketergangguan konsumen terhadap personalized advertising 

menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tindakan penghindaran konsumen 

terhadap iklan tersebut. Hasil ini sejalan dengan hasil penilitian sebelumnya yang telah 

dilakukan oleh Baek dan Morimoto (2012) dan Nyheim et al. (2014) yang juga telah 

membuktikan tentang pengaruh positif dari ad irritation terhadap ad avoidance. Hasil 

tersebut telah mendukung hasil penelitian sebelumnya tentang dampak negatif dari 

ketergangguan konsumen yang disebabkan oleh iklan terhadap sikap konsumen akan 

iklan tersebut (Boateng, Okoe, dan Omane 2016; Parreno et al., 2013; Saadeghvaziri 

dan Hosseini, 2011; Van der Walt et al., 2009; Fennis dan Bakker, 2001; Morimoto dan 

Chang, 2006). Hal tersebut didukung oleh hasil penelitian dari Li, Edwards, dan Lee 

(2002) yang menyatakan bahwa ad irritation dapat berpengaruh secara langsung 

terhadap aspek kognitif maupun perilaku dari ad avoidance. Hal tersebut dipertegas 

oleh hasil penelitian dari Speck dan Elliot (1997) yang menyatakan bahwa bahwa rasa 

ketergangguan konsumen terhadap iklanmemiliki hubungan yang erat dengan tindakan 

penghindaran konsumen terhadap iklan tersebut. Dengan begitu hipotesis ad irritation 

yang memiliki pengaruh positif terhadap ad avoidance dalam penelitian ini dapat 

diterima. 



62 
 

 Hasil analisis structural equation modeling menunjukan bahwa terdapat 

pengaruh positif yang signifikan antara ad irritation terhadap ad skepticism. Hasil ini 

menandakan bahwa rasa ketergangguan konsumen terhadap personalized advertising 

menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi rasa skeptitisme konsumen terhadap 

iklan tersebut. Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian dari Baek dan Morimoto (2012) 

yang membuktikan hal serupa. Hasil tersebut telah mendukung hasil penelitian 

sebelumnya tentang dampak negatif dari ketergangguan konsumen yang disebabkan 

oleh iklan terhadap sikap konsumen akan iklan tersebut (Boateng, Okoe, dan Omane 

2016; Parreno et al. 2013; Saadeghvaziri dan Hosseini, 2011; Van der Walt et al., 2009; 

Fennis dan Bakker, 2001; Morimoto dan Chang, 2006). Hal tersebut didukung oleh 

hasil penelitian dari Morimoto dan Chang, (2009) yang menyatakan bahwa rasa 

ketergangguan konsumen akan iklan dapat sangat berpengaruh terhadap rasa 

skeptitisme konsumen terhadap iklan tersebut. Hal tersebut dipertegas oleh pernyataan 

dari Ducoffe (1995,1996) yang menyatakan bahwa rasa ketergangguan konsumen akan 

berdampak negatif bagi nilai dari suatu iklan. Dalam penelitian ini, penulis berpendapat 

bahwa berkurangnya nilai dari suatu iklan di mata konsumen akan mengurangi rasa 

kepercayaan konsumen terhadap iklan tersebut. Dengan begitu, hipotesis tentang ad 

irritation yang memiliki pengaruh positif terhadap ad skepticism dalam penelitian ini 

dapat diterima. 

 Hasil analisis structural equation modeling menunjukan bahwa tidak terdapat 

pengaruh yang signifikan antara perceived personalization terhadap ad avoidance. 

Hasil tersebut menunjukan bahwa rasa personalisasi yang dirasakan konsumen akibat 

adanya personalized advertising tidak menjadi faktor yang mengurangi tindakan 
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penghindaran konsumen terhadap iklan tersebut. Hasil tersebut didukung oleh beberapa 

hasil penelitian yang mengungkapkan bahwa efektifitas dari personalisasi untuk 

menaikan respon konsumen tidak dapat dibuktikan secara empiris (McCoy dan 

Hargie,2007; Postma dan Brokke, 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, 2002; Porter dan 

Whitcomb, 2003), terlebih penelitian lain bahkan mengungkapkan bahwa konten 

personalisasi dalam iklan justru akan menurunkan tingkat respon konsumen terhadap 

iklan tersebut (Neider dan Surgue, 1983). Adapun Kaniewska-Seba dan Pilarczyk 

(2014) mengungkapkan bahwa hal tersebut dapat terjadi karena pelanggan merasa 

bahwa praktik personalisasi telah melanggar batasan privasi konsumen, ditambah 

konsumen saat ini cenderung enggan untuk berbagi informasi pribadi kepada pihak lain. 

Adapun dalam konteks penelitian ini, penulis beranggapan bahwa hasil tersebut 

dipengaruhi oleh hasil analisis deskriptif yang menyatakan bahwa mayoritas dari 

resonden tidak setuju dengan pernyataan-pernyataan dalam variabel perceived 

personalization. Hal tersebut menunjukan bahwa mayoritas dari responden masih 

belum merasa dipersonalisasi walaupun pesan dalam personalized advertising telah 

disesuaikan dengan preferensi dari masing-masing responden. Hal ini menjadikan rasa 

personalisasi tidak dapat mengurangi kecenderungan konsumen untuk menghindari 

personalized advertising. Dengan begitu, hipotesis tentang perceived personalization 

yang memiliki pengaruh negatif terhadap ad avoidance dalam penelitian ini tidak dapat 

diterima. 
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 Hasil analisis structural equation modeling menunjukan bahwa terdapat 

pengaruh negatif antara perceived personalization terhadap ad skepticism. Hasil 

tersebut menandakan bahwa personalisasi yang dirasakan konsumen akibat adanya 

personalized advertising dapat mengurangi rasa skeptitisme konsumen terhadap iklan 

tersebut. Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian dari Baek dan Morimoto (2012) yang 

telah membuktikan hal serupa. Hasil tersebut didukung oleh hasil penelitian dari Xu 

(2006) yang menyatakan bahwa personalisasi dalam iklan dapat menjadi cara yang 

paling efektif untuk mencegah rasa ketidakpercayaan dan rasa ketergangguan 

konsumen terhadap iklan. Hal tersebut dipertegas oleh hasil penelitian dari Obermiller 

dan Spangeberg (1998) yang menyatakan bahwa informasi yang bernilai dalam iklan 

akan mengurangi tingkat skeptitisme konsumen terhadap konten iklan. Dalam 

penelitian ini, penulis berpendapat bahwa pesan yang terpersonalisasi merupakan suatu 

nilai tambah bagi suatu pesan iklan yang dapat meningkatkan tingkat kredibilitas dari 

iklan tersebut. Dengan begitu, hipotesis perceived personalization yang memiliki 

pengaruh negatif terhadap ad skepticismdalam penelitian ini dapat diterima. 

Hasil analisis structural equation modeling menunjukan bahwa terdapat 

pengaruh positif yang signifikan antara ad skepticism terhadap ad avoidance. Hal 

tersebut menandakan bahwa rasa skeptitisme konsumen terhadap personalized 

advertising menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tindakan penghindaran 

konsumen terhadap iklan tersebut. Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya 

yang telah dilakukan oleh Baek dan Morimoto (2012); Azizi (2013) yang juga telah 

menemukan bahwa ad skepticism memiliki pengaruh positif terhadap ad avoidance. 

Hasil tersebut didukung oleh hasil penelitian dari Obermiller, Spangeberg, dan Mac 
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Lachlan (2005) yang menyatakan bahwa konsumen yang merasa skeptis terhadap iklan 

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

menghindari iklan. Dalam konteks personalized advertising hal tersebut dapat terjadi 

karena konsumen beranggapan bahwa iklan personal yang dikirimkan kepada mereka 

merupakan suatu bentuk usaha dari organisasi untuk membujuk dan memanipulasi 

konsumennya (Simonson, 2005). Adapun Obermiller dan Spangeberg (1998) juga 

menambahkan bahwa dengan semakin skeptis konsumen dalam mengevaluasi iklan, 

maka semakin negatif pula pandangan konsumen terhadap iklan tersebut. Dalam 

konteks penelitian ini, penulis beranggapan bahwa tindakan penghindaran konsumen 

terhadap personalized advertising merupakan konsekuensi dari pandangan negatif 

konsumen terhadap iklan tersebut. Dengan begitu hipotesis ad skepticism yang 

memiliki pengaruh positif terhadap ad avoidance dapat didukung dalam penelitian ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


