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ْ
ا ال ُيْسً   

Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan 

. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan 

(QS. Al - Insyirah : 5-6) 
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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadira Allah SWT, atas berkat, 

rahmat, dan penyertaan-Nya, sehingga penulis dapat dimudahkan dalam 

menyelasaikan Skripsi berjudul “Pengaruh Mobile Advergame terhadap Sikap 

konsumen dan Keputusan Mengunduh Aplikasi”. Skripsi ini membuat penulis 

mendapatkan pengalam dan ilmu baru yang sangat bermanfaat. 

Tujuan dara melakukan penelitian ini untuk menjelaskan bagaiman Pengaruh 

Mobile Advergame terhadap Sikap Konsumen dan Keputusan Mengunduh 

Aplikasi. Skripsi ini terdiri dari 5 bab yaitu: 

Bab I berisi uraian latar belakang dan permaslahan yang muncul ketika 

mobile advergame ditampilkan pada smartphone. Advertising games (advergames) 

adalah jenis permainan (games) yang dilakukan di perangkat telepon genggam yang 

di dalamnya secara eksplisit memasukkan muatan iklan (Terlutter & Capella, 

2013). Mobile advergame adalah salah satu jenis iklan yang di tampilkan pada saat 

kita sedang bermain game. Iklan tersebut biasanya akan ditampilkaan setelah kita 

selesai bermain game tersebut, atau juga bias muncul pada saat kita sedang bermain 

game. Kegiatan iklan sendiri merupakan kegiatan yang mampu mempengaruhi 

prespektif konsumen, mentransfer informasi, maupun membentuk citra dari suatu 

produk (Sholihin:155). Rumusan masalah, bagaimana pengaruh mobile advergame 

terhadap sikap konsumen dan keputusan mengunduh aplikasi. Tujuan penelitian, 

penulis ini menjelaskan pengaruh mobile advergame terhadap sikap konsumen dan 

keputusan mengunduh aplikasi. Teori yang digunakan dalam pembuatan skripsi ini 

adalah hierarchy of effects theory yaitu tujuan dari model ini adalah untuk 

memahami cara konsumen menggunakan periklanan dalam proses pembelian. 

Untuk mencapai tujuan tersebut, Lavidge dan Steiner membagi proses pembelian 

menurut setiap tahapan komponennya yang menjadi tujuan tahapan dapam proses 

pembelian. Tahap – tahap ini dapat dikelompokkan menjadi tiga proses umum yang 

meliputi (1) menyadari dan mengetahui tentang produk, (2) mengembangkan sikap 

terhadap produk, dan (3) mengambil keputusan untuk membeli. Kesadaran dan 

pengetahuan membentuk komponen pemikiran perilaku pembelian, sikap 

membentuk afektif atau perasaan, dan pembelian merupakan komponen tindakan, 



XII 
 

 
 

(Machfoedz : 25). Definisi konseptual menjelaskan konsep yang digunakan dalam 

penelitian yang mengacu pada kerangka teori yang dirumuskan. Definisi 

operasional, menjabarkan konsep atau teori yang digunakan dalam penelitian. 

Metode penelitian, penulis skripsi ini menggunkan metode penelitian kuantitatif 

dengan analisis data menggunaka  korelasi Rank Spearman. 

BAB II, pada bab ini penulis ingin menjelaskan mengenai gambaran umum 

objek penelitian yaitu mobile advergma dan masyarakat Kota Semarang 

BAB III, pada bab ini penulis ingin menguraikan hasil temuan penelitian 

tugas akhir. Dalam temuan penelitian ini dengan cara menyebar kuesioner kepada 

100 responden untuk mengisi kuesioner tersebut. 

BAB IV, berisi tentang analisis dan pembahasan yang dilakukan penulis. 

Dalam bab ini membahas bagaimana pengaruh mobile advergame terhadap sikap 

konsumen dan keputusan mengunduh aplikasi. Serta analisis data dan dikaitkan 

dengan teori yang digunakan, yang mengacu pada temuan penelitian. 

BAB IV, Berisi tentang kesimpulan dan saran serta keterbatasan penelitian. 

Kesimpulan dibuat untuk menjawab tujuan penelitian yang dilakukan. Sedangkan 

saran ditujukan untuk pelaku bisnis yang memasang iklan di mobile advergame dan 

masyarakat Kota Semarang sebagai objek penelitian ini. Keterbatasan penelitian 

dan rekomendasi penelitian ditujukan untuk penelitian selanjutnya. 

Penulis menyadari bahwa dalam pembuatan tugas akhir ini masih terdapat 

banyak kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran sangat diperlukan untuk 

memperbaiki kekurangan yang ada pada tugas akhir. Semoga skripsi ini bermanfaat 

bagi penulis maupun pembaca dan dapat dijadikan sebuah referensi dalam membuat 

skripsi yang lainnya. 
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