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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

2.1  Landasan Teori 

Mendasari pokok permasalahan dalam penelitian ini serta sebagai penunjang 

untuk memperkuat teori yang ada, maka berikut ini adalah penjelasan telaah pustaka 

mengenai connectedness, perceived quality, audience satisfaction, audience voice, 

dan  intention to repeat. 

 

2.1.1 Connectedness 

Connectedness adalah intensitas hubungan antara penonton dan program 

televisi yang berdampak pada kehidupan pribadi dan sosial indvidu (Russell & Puto, 

1999). Sementara itu, menurut Russell et al., (2004), connectedness adalah tingkat 

intensitas hubungan yang dibangun penonton melalui karakter dan konteks dari suatu 

program televisi. Menurut Grey dan Dennis (2010), connectedness adalah  konstruksi 

spesifik televisi yang muncul dari literatur perilaku konsumen. Sementara itu dalam 

pengertian yang lebih spesifik, connectedness dapat dipahami sebagai keterhubungan 

diri menyangkut kesesuian antara pribadi dan suatu merek, dimana asosiasi dengen 

merek dapat memproyeksikan konsep diri yang dinginkan (Aaker et al, 2004).  

Menurut Nord dan Peter (1980), semakin besar dan mendalam hubungan 

antara penonton dengan program televisi serta  karakternya, akan semakin besar pula  

pengaruh efek normatif dan informasi yang akan penonton terima dari program 

televisi serta karakter yang ada didalamnya. Hal ini sejalan dengan Russell dan Puto 

(1999), suatu program televisi yang semakin  terhubung dengan penonton dan 

pengalaman sosial maka akan semkin besar pengaruhnya terhadap penonton. Menurut 

Sharum (2003), hal yang penting untuk dipelajari sekarang ini adalah bukan hanya 

berapa banyak penonton menonton acara televisi atau berapa banyak dari penonton 

yang menyukai acara televisi tetapi juga seberapa besar hubungan penonton dengan 

program televisi dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi pengalaman mereka. 

Jadi, terlepas dari bagian promosi suatu program televisi yang tentunya 
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membutuhkan jumlah penonton yang banyak, namun peran connectedness dalam 

program acara televisi adalah bagian yang penting. 

Menurut Russell et al., (2004), connectedness memiliki enam dimensi yang 

terdiri dari escape, fashion, imitation, modeling, aspiration, dan paraphermalia 

dengan masing-masing dimensi memiliki indikator. Berikut ini adalah indikator dari 

connectedness : 

1. Menonton program televisi menjadi sebuah pilihan alternatif 

2. Menonton program televisi membantu melupakan masalah 

3. Menonton program televisi membuat perasaan lebih baik 

4. Menyukai pakaian yang di gunakan di program televisi tersebut 

5. Menyukai gaya rambut di program televisi tersebut 

6. Meniru gerakan dan ekspresi dari karakter di program televisi 

7. Berkata-kata seperti karakter di program televisi 

8. Mencoba bernyanyi seperti penyanyi di program televisi 

9. Ingin menjadi seorang penyanyi seperti di program televisi 

10. Ingin bertemu dengan penyanyi atau idola di program televisi 

11. Mempunyai benda yang berhubungan dengan acara dari program 

televisi 

12. Membaca buku, surat kabar, majalah yang berhubungan dengan 

program televisi 

 

2.1.2 Perceived Quality 

Quality merupakan kiat secara konsisten dan efisien untuk memberikan apa 

yang diinginkan dan diharapkan oleh konsumen (Shelton, 1997). Sementara, 

perceived quality adalah presepsi pelanggan terhadap kualitas atau keunggulan 

keseluruhan suatu produk atau jasa berkenaan dengan maksud yang diharapkan 

(Susanto & Wijanarko, 2004). Hal ini sejalan dengan Hamel dan Prahalad (1989), 

perceived quality adalah presepsi pelanggan terhadap kualitas keunggulan 

keseluruhan suatu produk atau jasa sehubungan dengan tujuan yang telah ditetapkan. 

Pandangan lainnya, perceived quality adalah penilaian umum dari pelanggan 
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mengenai kualitas produk atau  merek  serta kesesuain terhadap standar dan 

fungsinya dan pada kenyataannya perceived quality mimiliki konsep yang relatif dan 

berubah tergantung pada pengalaman dan harapan dari setiap individu (Olsen, 2002).   

Menurut Schiffman dan Kanuk (2007), secara umum konsumen sering 

menilai kualitas dari produk dan jasa berdasarkan pada berbagai informasi yang 

mereka hubungkan dengan produk atau jasa tersebut baik itu secara intrinsik maupun 

ekstrinsik. Perceived Quality tidak bisa dipahami secara obyektif karena merupakan 

merupakan prespsi pelanggan dan di antara para pelanggan terdapat perbedaan yang 

tajam dari segi kepribadian, kebutuhan dan preferensi mereka (Susanato & 

Wijanarko, 2004).  

Dalam memahami perceived quality, perceived quality terbagi atas dua yakni 

perceived quality of products dan perceived quality of services. Untuk perceived 

quality of products, dapat dilihat secara intrinsik yakni berfokus pada karateristik 

produk seperti ukuran, warna, dan aroma. Dari segi ekstrinsik, berfokus pada kualitas 

produk seperti harga, citra produk dan toko. Sementara itu, perceived quality of 

services  ada dua hal penting yang dilihat yakni outcome dimension yang berfokus 

pada keandalan dari pokok layanan dan process dimension borfokus pada bagaimana 

pokok layanan tersebut dapat di transfer dengan baik. Dalam mengevaluasi hal ini, 

akan lebih sulit untuk menilai perceived quality of services dibandingkan dengan 

perceived quality of products. Hal ini karena adanya karakteristik yang khas dari jasa 

yakni, tidak dapat dilihat, berubah-ubah dan tidak tahan lama. Seperti contohnya, 

ketika mengevaluasi kinerja jasa potong rambut atau bahkan pengajaran seorang 

professor di kelas, tidak mudah untuk dievaluasi karena kualitas aktual dari jasa dapat 

berubah-ubah (Schiffman & Kanuk, 2010). 

Dalam ruang lingkup jasa, menurut Zeithmal et al., (1993) dalam Manero et 

al.,(2013), perceived service quality dianggap sebagai perbedaan antara harapan  atau 

keinginan pelanggan dan presepsi mereka tentang hasil. Sementara itu, dalam ruang 

lingkup media, khususnya dalam literatur televisi, mendefinisikan kualitas adalah 

sebuah subjek yang compleks (Medina, 2006). Untuk itu dalam beberapa literatur 
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media televisi, kualitas telah dinilai berdasarkan tiga aspek yang berbeda yaitu 

prespektif consumer, content creator, dan media managers.  

Dari prespektif consumer television, Cubles (2002) dalam Manero et al., 

(2013), mendefinisikan kualitas berdasarkan opini penonton terhadap kualitas dari 

program televisi. Namun, untuk perspektif content creators, hasil dari kombinasi 

kraetivitas dan teknik produksi adalah aspek utama dari kualitas suatu program 

televisi (Medina, 2006) dalam (Manero et al., 2013). Sementara itu, dari segi 

prespektif media managers, kualitas program harus menampilkan beberapa 

karakteristik tertentu seperti menghormati pluralitas dan integritas, memberikan 

informasi yang benar, dan tidak menampilkan kekerasan (Manero et al., 2013).  

Selanjutnya, dalam pemahaman perceived quality, khususnya dalam lingkup 

media televisi, berdasarkan definisi diatas dapat dipahami bahwa perceived quality 

dari penonton adalah penilain umum dari penonton terhadap suatu program telvisi 

baik secara intrinsik maupun ekstrinsik. 

Menurut Parasuraman et al., (1988), variabel perceived quality memiliki 

sebelas indikator, yaitu : 

1. Menepati janji mengenai kualitas acara 

2. Waktu tayang yang konsisten  

3. Menginformasikan jam tayang 

4. Tanggap dalam merespon permintaan penonton  

5. Mampu membuat acara dengan baik 

6. Mengerti kebutuhan penonton 

7. Mampu membuat ketertarikan terhadap acara  

8. Peralatan panggung yang modern 

9. Daya tarik fasilitas visual 

10. Penampilan yang professional 

11. Memiliki media cetak yang menarik secara visual 
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2.1.3 Audience Satisfaction  

Satisfaction adalah reaksi positif yang terjadi secara emosional pada sebuah 

hasil dari pengalaman sebelumnya yang kemudian berdampak pada pembelian 

berikutnya (Ganesan, 1994). Menurut Ardhanari (2008) satisfaction sendiri terdiri 

dari dua macam, yaitu kepuasan fungsional dan kepuasan psikologis. Kepuasan 

fungsional merupakan kepuasan yang diperoleh dari fungsi suatu produk yang 

dimanfaatkan, sedangkan kepuasan psikologis merupakan kepuasan yang diperoleh 

dari atribut yang bersifat tidak berwujud dari suatu produk (menaikkan gengsi, 

menciptakan citra pribadi tertentu). 

Untuk itu, kepuasan pelanggan (customer satisfaction) adalah kinerja dari 

suatu produk atau jasa sesuai dengan ekspektasi pembeli. Pelanggan yang puas akan 

barang dan jasa akan melakukan pembelian kembali dan memberitahu orang lain 

mengenai barang atau jasa tersebut. Sementara bagi pelanggan yang tidak puas maka 

ia akan beralih pada produk atas jasa yang lain (Kotler & Amstrong, 2002). 

Sementara itu menurut Fornell (1992) dalam Liu et al., (2011), customer satisfaction 

adalah keseluruhan sikap positif yang dibentuk berdasarkan pengalaman setelah 

pelanggan membeli produk atau menggunakan layanan.  

Pemahaman lainnya menurut Hellier et al., (2003) customer satisfaction 

adalah tingkat kesenangan atau kepuasan secara keseluruhan yang dirasakan oleh 

pelanggan, hasil dari kemampuan layanan untuk memenuhi keinginan pelanggan, 

harapan dan kebutuhan dalam kaitannya dengan layanan yang diberikan. Ardhanari 

(2008) menyatakan bahwa customer satisfaction adalah perasaan senang atau kecewa 

seseorang yang muncul setelah membandingkan antara persepsi atau kesannya 

terhadap kinerja atau hasil suatu produk dan harapan-harapannya. 

Dalam konteks yang lebih spesifik yakni penonton televisi, menurut Grey dan 

Dennis (2010) audience satisfaction adalah respon pemenuhan dari penonton 

terhadap program televisi atau beberapa bagiannya. Sementara itu, menurut 

Godlewski dan Perse (2010), audience satisfaction adalah reaksi afektif terhadap 

penggunaan media yang mencerminkan kepuasan dari motif penonton untuk melihat 

program televisi. Dari pengertian diatas dapat dijelaskan bahwa audience satisfaction, 
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sebuah reaksi atau respon penonton yang puas terhadap suatu program televisi. 

Dimana penonton yang puas dengan program televisi akan cenderung untuk 

menonton kembali dan memberitahu kepada orang lain akan program tersebut 

sementara penonton yang tidak puas akan beralih pada program televisi lainnya.  

Menurut Patwardhan et al., (2004), variabel audience satisfaction dapat 

diukur melalui  empat indikator, yaitu : 

1. Merasa senang dengan program televisi 

2. Merasa puas dengan program televisi 

3. Menikmati program televisi 

4. Pengalaman yang menyenangkan 

 

2.1.4 Audience Voice 

Dalam pemahaman variabel audience voice pada penelitian ini sama dengan 

consumer loyality dimana pada ruang lingkup untuk konsumen televisi dikenal 

dengan istilah audience voice (Lu & Lo, 2007). Menurut Jacoby dan Kyner (1973) 

dalam Cater dan Zabkar (2009), loyalty diartikan sebagai suatu respon tindakan yang 

dapat diartikan sebuah fungsi psikologis. Sementara itu menurut Peter dan Olson 

(2008), loyalitas pelanggan merupakan dorongan perilaku untuk melakukan 

pembelian secara berulang pada suatu produk atau jasa. Hal ini sama halnya dengan 

penonton yang juga menonton tayangan suatu program televisi  yang berulang-ulang.  

Menurut Griffin (2005), loyalitas pelanggan adalah suatu hubungan antara 

pelanggan dan perusahaan dimana terciptanya kepuasan sehingga memberikan 

sebuah dasar yang baik untuk dapat melakukan pembelian kembali suatu barang atau 

jasa dan membentuk suatu rekomendasi dari mulut ke mulut. Selanjutnya, pelanggan 

tersebut dapat dikatakan sebagai pelanggan yang setia jika menunjukan perilaku 

pembelian secara teratur atau membeli paling sedikit dua kali dalam selang waktu 

tertentu. Hal ini juga didukung oleh Sheth dan Mittal (2004), dimana seorang 

pelanggan dikatakan loyal jika melakukan pembelian ulang secara konsisten pada 

suatu produk ataupun jasa.  
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Selain itu, menurut Jonnes dan Sasser (1995) dalam Liu et al., (2011), 

loyalitas pelanggan terdiri dari dua yaitu, long-term loyality dan short term loyality. 

Pelanggan dengan  long-term loyality, tidak akan mudah untuk berahli pada suatu 

produk atau jasa yang lain, sementara pelanggan dengan short term loyality akan 

lebih mudah untuk berahli ke yang lain. Loyalitas pelanggan tidak hanya dilihat dari 

perilaku pelanggan yang senantiasa melakukan pembelian berulang tetapi juga 

merekemondasikan barang atau jasa pada orang lain (Liu et al., 2011).  

Untuk itu, definisi diatas dapat dipahami bahwa audience voice dalam aspek 

penonton televisi adalah terciptanya kepuasan sehingga memberikan suatu dasar yang 

kuat untuk menonton kembali dan merekomendasikan tontonan tersebut kepada orang 

lain. Seperti yang di jelaskan oleh Lo dan Lu (2007), ketika kepuasan penonton 

meningkat maka penonton akan lebih memberikan rekomendasi postif kepada yang 

lainnya. 

Menurut Liu et al., (2003) variabel audience voice memiliki tiga indikator, 

yaitu:  

1. Tidak mudah untuk berpindah pada program televisi lain 

2. Memiliki komitmen untuk terus menonton program televisi tersebut 

3. Merekomendasikan program televisi tersebut kepada orang lain 

 

2.1.5 Intention to Repeat 

Minat (intention) adalah sesuatu yang bersifat pribadi dan memiliki 

hubungan dengan sikap seseorang. Individu yang memiliki minat pada suatu objek 

akan memiliki kekuatan atau dorongan untuk melakukan proses pada tahap 

selanjutnya (Simamora, 2002). Hal ini sejalan dengan Schiffman dan Kanuk (1997), 

minat adalah satu aspek psikologis yang memiliki pengaruh cukup besar terhadap 

sikap dan perilaku seseorang. Menurut Ajzen dan Fishbein (1980), minat dianggap 

sebagai faktor terbaik dalam melihat hubungan antara sikap dan perilaku, dan 

dianggap sesuai untuk menguji perilaku konsumen. 

Sementara itu, untuk pegertian repurchase intention adalah niat pembelian 

ulang yang menunjukkan keinginan pelanggan untuk melakukan pembelian ulang 



17 
 

 
 

(Ardhanari, 2008). Menurut Hellier et al., (2003) dalam Kim et al., (2012) 

menyatakan bahwa repurchase intention menunjukkan keinginan dari individu untuk 

membeli kembali pada perusahaan yang sama, yang didasarkan pada pengalaman 

sebelumnya. Untuk itu, dalam konteks dari perilaku pelanggan televisi dapat 

dipahami intention to repeat adalah keinginan dari penonton untuk menonton kembali 

akan suatu program yang sama berdasarakan pada pengalaman sebelumnya. 

Repurchase intention dapat dipahami sebagai penilain individu tentang 

pembelian produk yang sama dengan situasi yang sudah terjadi. Dimana perilaku 

pembelian kembali terjadi ketika pelanggan membeli barang atau jasa untuk kali 

keduanya dan alasan pembelian lagi karena pengalaman pelanggan terhadap produk 

atau jasa (Hellier, 2003). Dalam konteks yang lebih spesifik untuk intention to repeat 

yakni keinginan untuk menonton kembali terjadi ketika penonton menonton untuk 

kedua kalinya  dan alasan untuk menonton kembali karena pengalaman penonton 

terhadap suatu program acara. Lebih lanjut menurut Mousavian et al., (2011), 

intention to repeat yaitu mengacu pada kemungkinan menggunakan produk atau jasa 

dimasa depan.  

Selain itu, hal penting yang perlu diperhatikan yakni mempertahankan 

pelanggan dengan repurchase intention merupakan salah satu segmen yang penting 

dalam bisnis dan menjadi pertimbangan yang penting demi keberhasilan suatu 

organisasi (Ahmed et al., 2010). Menurut Kaynak (2003), perlu diperhatikan bahwa 

repurchase intention tergantung pada nilai yang diperoleh dalam transaksi 

sebelumnya. Hubungannya dengan penonton televisi, dapat dijelaskan bahwa 

intention to repeat juga bergantung pada pengalaman yang mereka dapatkan setelah 

menonton, dengan kata lain penonton telah mengalami pengalaman terlebih dahulu 

kemudian memutuskan untuk menonton kembali tayangan tersebut (Lu & Lo, 2007).  

Menurut  Lu dan Lo (2007) variabel Intention to Repeat memiliki tiga 

indikator, yaitu : 

1. Keinginan untuk menonton kembali. 

2. Cenderung menonton program televisi tersebut daripada program 

televisi sejenis lainnya.  
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3. Berencana untuk menonton program televisi tersebut di masa yang 

akan datang. 

 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Dalam penelitian ini menggunakan jurnal acuan dari Xiaoling Lu dan Hing-

Po Lo (2007) dengan judul penelitian: Television Audience Satisfaction: Antecedents 

and Consequences. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu telephone 

survey kepada 253 responden masyarakat Hongkong secara acak. Selanjutnya, 

responden akan diberikan pernyataan sesuai dengan indikator pada masing-masing 

variabel dalam penelitian tersebut.  

Metode analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis yang telah di buat 

pada penelitian ini yaitu menggunkan structural equation model (SEM). Dari hasil 

penelitian ini diperoleh hasil adanya hubungan postif pada variabel connectedness 

terhadap audience satisfaction, variabel program performace at attribute level pada 

audience satisfaction, variabel audience satisfaction pada audience voice, variabel 

audience satisfaction terhadap repeat watching intention dan variabel audience 

satisfaction pada likelihood to watch the embedded advertisement. Hasil dari 

penelitian ini penelitian ini menjelaskan bahwa connectedness merupakan salah satu 

bagian terpenting yang mempengaruhi audience satisfaction. Selain itu, regresi dari 

connectedness pada audience satisfaction memiliki pengaruh signifikan yang paling 

tinggi. 

Pada jurnal acuan yang digunakan tersebut dapat dikatakan adanya 

persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan, yaitu penggunaan lima variabel 

dari model penelitian yang ada pada penelitian tersebut. Namun, ada beberapa 

variabel yang tidak digunakan dalam penelitian tersebut yaitu program performance 

at attribute level dan likelihood to watch the embedded advertisement dimana 

variabel ini tidak sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan. Untuk variabel 

program performance at attribute level, pada penelitian sebelumnya digunakan untuk 

mengukur performa dari suatu program. Dimana dalam penelitian tersebut indikator 

yang digunakan langsung didapatkan dari pihak televisi yang memproduksi program 
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acara tersebut. Sementara pada penelitian ini, dibatasi dengan ketersediaan sumber 

untuk penggunaan indikator yang sesuai dengan penelitian. 

Sementara untuk variabel likelihood to watch the embedded advertisement 

pada penelitian sebelumnya digunakan untuk meneliti iklan yang dilihat oleh 

penonton pada saat program acara yaitu drama tv di tayangkan. Sementara yang akan 

dilakukan dalam penilitian saat ini tidak meniliti pengaruhnya terhadap iklan televisi. 

Selain itu objek penelitian yang dilakukan pada penelitian tersebut adalah untuk 

program drama televisi yang disiarkan di Hongkong. 

Sementara itu jurnal lainnya yang digunakan untuk mendukung penelitian ini 

adalah jurnal dari Manero et al., (2013) dengan judul penelitian: Understanding the 

Consumption of Television Programming: Development and Validation of a 

Structural Model for Quality, Satisfaction and Audience Behavior. Metode yang 

digunakan dalam pengumpulan data yaiu kuisioner (angket) kepada 400 responden. 

Metode analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis yaitu structural equation 

model (SEM) yang digunakan untuk mengetahui hubungan hipotesis pada model 

penelitian yang dibuat. Pada penelitian tersebut diperoleh hasil adanya hubungan 

postif pada variabel perceived quality terhadap viewer satisfaction dan viewer 

satisfaction terhadap intention to repeat. Selain itu, ditemukan bahwa perceived 

quality memiliki pengaruh yang signifikan terhadap viewer satisfaction. 

Pada jurnal penelitian ini juga dapat dikatakan sama dengan penelitian yang 

akan dilakukan. Dimana variabel-variabel yang digunakan adalah sama kecuali 

variabel perceived quality yang sebelumnya tidak ada pada model penelitian acuan 

dan objek penelitian yakni penelitian ini menggunkan program televisi di Spanyol. 

Untuk itu, dalam peneltian ini akan menambahkan variabel perceived quality pada 

model penelitian. Penambahan variabel ini karena variabel perceived quality 

mempunyai hubungan postif tehadap audience satisfaction.  
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2.3 Pengembangan Hipotesis 

2.3.1 Hubungan connectedness terhadap audience satisfaction 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Lu dan Lo (2007), menyatakan bahwa 

connectedness berpengaruh positif terhadap audience satisfaction dimana 

connectedness penonton yang semakin tinggi akan berpengaruh juga pada audience 

satisfaction. Hal inilah yang ditemukan dalam penelitian tersebut dengan objek 

penelitian program televisi drama di Hongkong. Sementara itu, penelitian sebelumnya 

mengenai audience satisfaction (Lin,1993; Palmgreen & Rayburn, 1985) dalam Lu 

dan Lo (2007), penonton yang membangun connectedness yang tinggi terhadap 

karakter dan konteks dari suatu program televisi akan memperoleh kepuasan 

sesudahnya. 

Dari beberapa teori yang telah dipaparkan sebelumnya dan berdasarkan 

penelitian terdahulu mengenai hubungan audience voice terhadap intention to repeat 

dapat ditarik satu hipotesis, yaitu :  

H1 : connectedness berpengaruh postif terhadap audience satisfaction 

2.3.2 Hubungan perceived  quality terhadap audience satisfaction  

Dalam konteks pada penonton televisi, Aragon dan Llorens (1996) dalam 

Manero et al., (2013), dalam penelitiannya mengenai program televsi di Spanyol 

menunjukan hasil bahwa perceived  quality dari suatu program televisi memiliki 

pengaruh yang signifikan pada audience satisfaction. Pada penelitian yang dilakukan 

oleh Kang dan James (2004) mengenai dimensi dari service quality, dalam 

pembahasannya diperoleh hasil bahwa quality merupakan variabel yang mendahului 

variabel satisfaction. Hal ini juga didukung dengan penelitian dari Rhee et al., (2005) 

menyatakan bahwa perceived quality berpengaruh positif terhadap audience 

satisfaction pada program televisi. 

Sementara itu, dalam penelitian dari Olsen (2002), Darsono dan Junaedi 

(2006), diperoleh hasil bahwa perceived quality memiliki pengaruh postif pada 

satisfaction dimana perceived quality merupakan determinant dari satisfaction. 

Penemuan Manero et al., (2013)  dalam objek penelitian acara  program televisi 
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membenarkan dan menguatkan dari penemuan sebelumnya. Dimana hasil yang 

diperoleh adalah perceived quality berpengaruh positif terhadap audience 

satisfaction. 

Dari beberapa teori yang telah dipaparkan sebelumnya dan berdasarkan 

penelitian terdahulu mengenai hubungan perceived quality terhadap audience 

satisfaction dapat ditarik satu hipotesis, yaitu :  

H2 : perceived quality berpengaruh positif terhadap audience satisfaction 

 

2.3.3  Hubungan audience satisfaction terhadap audience voice  

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Lu dan Lo (2007), menyatakan bahwa 

audience satisfaction berpengaruh postif terhadap audience voice. Pada program 

televsi khususnya drama dalam penelitiannya, ketika penonton semakin puas maka 

akan membuat penonton untuk semakin setia dan ingin merekomendasikan kepada 

orang lain. Selain itu, dalam penelitian yang dilakukan oleh Setiowati dan Putri 

(2012), ditemukan hasil bahwa audience satisfaction berpengaruh postif terhadap 

audience voice dalam hal ini customer loyalty dengan objek penelitian yang 

dilakukan yakni industri spa di Indonesia. 

Dalam penjelasan oleh Dixon et al., (2005), dijelaskan bahwa pertama,  

kepuasan adalah penggerak utama dari loyalitas pelanggan. Dimana kepuasan akan 

berpengaruh postif pada loyalty, willingness to recommend, dan word of mouth. 

Kedua, loyalitas terjadi jika pelangan memperoleh kepuasan dari suatu produk atau 

jasa yang digunakan. 

 Dari beberapa teori yang telah dipaparkan sebelumnya dan berdasarkan 

penelitian terdahulu mengenai hubungan audience satisfaction terhadap audience 

voice dapat ditarik satu hipotesis, yaitu :  

H3 : audience satisfaction berpengaruh positif terhadap audience voice  
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2.3.4 Hubungan audience satisfaction terhadap intention to repeat  

Pada penelitian yang dilakukan Choi et al., (2002) objek penelitiannya yakni 

health care provider di Korea Selatan, menunjukan bahwa satisfaction berpengaruh 

postif secara langsung terhadap intention to repeat. Dalam konteks yang lebih 

spesifik yakni pada penonton televisi, penelitian dari Lu dan Lo (2007), dengan jelas 

menunjukan bahwa audience satisfaction berpengaruh positif terhadap intention to 

repeat. Dalam penelitiannya ditemukan bahwa ketika penonton semakin puas 

terhadap suatu program televisi, maka akan meningkatkan keinginan untuk menonton 

kembali program televisi  tersebut. 

Hal ini didukung juga dengan hasil penelitian dari Manero et al., (2013), 

yang menyatakan bahwa audience satisfaction berpengaruh positif terhadap intention 

to repeat. Penelitiannya yang dilakukan pada beberapa jenis program televisi yakni 

program hiburan, berita dan budaya menunjukan hasil ketiga jenis program tersebut 

juga pengaruh positif antara audience satisfaction terhadap intention to repeat. 

Dari beberapa teori yang telah dipaparkan sebelumnya dan berdasarkan 

penelitian terdahulu mengenai hubungan audience satisfaction terhadap intention to 

repeat dapat ditarik satu hipotesis, yaitu :  

H4 : audience satisfaction berpengaruh positif terhadap intention to repeat.  

2.3.5 Hubungan audience voice terhadap intention to repeat 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Lu dan Lo (2007), menyatakan bahwa 

audience voice berpengaruh postif terhadap intention to repeat. Dapat dijelaskan 

dalam penelitiannya pada salah satu program televisi drama ditemukan bahwa 

audience voice berpengaruh positif terhadap intention to repeat. Selanjutnya pada 

penelitian Setiowati dan Putri (2012), ditemukan bahwa audience voice berpengaruh 

positif pada repurchase yakni pada objek penelitian industri spa di Indonesia. Dimana 

hal ini didukung oleh  Peter dan Olsen (2008) yang menjelaskan bahwa loyalitas 

pelanggan merupakan dorongan perilaku untuk melakukan pembelian secara berulang 

pada suatu produk atau jasa. 



23 
 

 
 

Dari beberapa teori yang telah dipaparkan sebelumnya dan berdasarkan 

penelitian terdahulu mengenai hubungan audience voice terhadap intention to repeat 

dapat ditarik satu hipotesis, yaitu :  

H5 : audience voice berpengaruh postif terhadap intention to repeat 

2.4 Model Penelitian  

 

Gambar 2.1 Model Penelitian 
Sumber : Lu dan Lo (2007) dan Manero et al., (2013)  
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2.5 Bagan Alur Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Latar Belakang Masalah 

Berkembangnya program televsi pencarian bakat adopsi luar negeri, semakin meningkatkan 
persaingan diantara stasiun televisi. Keberlanjutan suatau acara program televisi adalah hal yang 
sangat penting bagi program acara tersebut. Tentunya, untuk tetap memperthankan keberlanjutan 
program televisi, maka pada penelitian terdahulu terdapat beberapa faktor yang berperan yakni 
intention to repeat, audience voice, audience satisfaction, pereceived quality dan connectedness. 

Rumusan Masalah 

1. Apakah connectedness berpengaruh positif terhadap audience satisfaction pada penonton 
X Factor Indonesia di Surabaya ?  

2. Apakah perceived quality berpengaruh positif terhadap audience satisfaction pada 
penonton X Factor Indonesia di Surabaya?  

3. Apakah audience voice berpengaruh postif terhadap intention to repeat pada penonton X 
Factor Indonesia di Surabaya ? 

4. Apakah audience satisfaction berpengaruh postif terhadap audience voice pada penonton 
X Factor Indonesia di Surabaya?  

5. Apakah audience satisfaction berpengaruh postif terhadap intention to repeat pada 
penonton X Factor Indonesia di Surabaya? 

Landasan Teori 

1 Connectedness adalah tingkat intensitas hubungan yang dibangun penonton melalui karakter dan 
konteks dari suatu program televisi. (Russell et al., 2004) 
2 Perceived quality adalah presepsi pelanggan terhadap kualitas atau keunggulan keseluruhan suatu 
produk atau jasa berkenaan dengan maksud yang diharapkan (Susanto & Wijanarko, 2004) 
3 Audience satisfaction adalah reaksi afektif terhadap penggunaan media yang mencerminkan 
kepuasan dari motif penoton untuk melihat program televisi. (Godlewski & Perse, 2010) 
4Audience voice adalah suatu hubungan antara pelanggan dan perusahaan dimana terciptanya 
kepuasan sehingga memberikan sebuah dasar yang baik untuk dapat melakukan pembelian 
kembali suatu barang atau jasa dan membentuk suatu rekomendasi dari mulut ke mulut (Griffin, 
2005). 
5 Intention to repeat adalah niat menonton kembali yang menunjukkan keinginan penonton  untuk 
menonton kembali  (Ardhanari, 2008). 
 

Hipotesis 

1. Terdapat pengaruh postif connectedness terhadap audience satisfaction pada penonton X 
Factor Indonesia di Surabaya  

2. Terdapat pengaruh postif perceived quality terhadap audience satisfaction pada penonton 
X Factor Indonesia di Surabaya  

3. Terdapat pengaruh postif audience satisfaction terhadap audience voice pada penonton X 
Factor Indonesia di Surabaya  

4. Terdapat pengaruh postif audience voice terhadap intention to repeat pada penonton X 
Factor Indonesia di Surabaya  

5. Terdapat pengaruh postif audience satisfaction terhadap intention to repeat pada 
penonton X Factor Indonesia di Surabaya 


