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BAB V 

KESIMPULAN 

 
Bab ini menampilkan kesimpulan, implikasi dan rekomendasi berdasarkan 

hasil pengolahan data, pembahasan dan pengujian hipotesis yang berkaitan 

dengan permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini. Hasil kesimpulan, 

implikasi dan rekomendasi diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi 

perusahaan sehubungan dengan objek penelitian. 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan pembahasan hasil pengolahan data dan pengujian hipotesis 

yang dilakukan pada bab IV, maka dapat diperoleh beberapa kesimpulan yang 

meliputi simpulan atas hipotesis dan simpulan atas masalah penelitian sebagai 

berikut. 

5.1.1  Simpulan Atas Hipotesis  

5.1.1.1 Hipotesis 1 = Connectedness berpengaruh positif terhadap audience 

satisfaction  

 Hasil dari penelitian ini mendukung hipotesis pertama, yaitu hubungan 

antara variabel connectedness dan perceived quality menunjukkan hasil yang 

signifikan dengan nilai CR =  3.556. Dengan demikian, hipotesis 1 dapat diterima. 

5.1.1.2 Hipotesis 2 = Perceived quality berpengaruh positif terhadap audience 

satisfaction 

 Hasil dari penelitian ini mendukung hipotesis kedua, yaitu hubungan 

antara variabel perceived quality dan variabel audience satisfaction menunjukkan 

hasil yang signifikan dengan nilai CR = 4.362. Dengan demikian, hipotesis 2 

dapat diterima. 

5.1.1.3 Hipotesis 3 = Audience satisfaction berpengaruh positif terhadap 

audience voice 

   Hasil dari penelitian ini mendukung hipotesis ketiga, yaitu hubungan 

antara variabel audience satisfaction dan variabel audience voice menunjukkan 

hasil yang signifikan dengan nilai CR = 5.726. Dengan demikian, hipotesis 3 

dapat diterima. 
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5.1.1.4 Hipotesis 4 = Audience satisfaction berpengaruh positif terhadap 

intention to repeat 

 Hasil dari penelitian mendukung hipotesis keempat, yaitu hubungan antara 

variabel audience satisfaction dan variabel intention to repeat menunjukkan hasil 

yang signifikan dengan nilai CR = 2.875. Dengan demikian, hipotesis 4 dapat 

diterima. 

5.1.1.5 Hipotesis 5 = Audience voice berpengaruh positif terhadap intention to 

repeat 

   Hasil dari penelitian ini mendukung hipotesis kelima, yaitu hubungan 

antara variabel audience voice dan variabel intention to repeat menunjukkan hasil 

yang signifikan dengan nilai CR = 2.728. Dengan demikian, hipotesis 5 dapat 

diterima. 

 

5.1.2  Simpulan Atas Masalah Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan sebagai usaha untuk melakukan pengujian 

terhadap pengaruh variabel connectednes dan perecieved quality pada intention to 

repeat dengan audience satisfaction dan audience voice sebagai variabel 

intervening pada penonton X Factor Indonesia di Surabaya. 

 Penelitian dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada responden yang 

pernah menonton X Factor Indonesia lebih dari dua kali, bertempat tinggal di 

Surabaya, berjenis kelamin pria dan wanita, dan berusia 18-60 tahun. Hasil 

penelitian melalui penyebaran kuesioner tersebut serta hasil telaah pustaka yang 

dilakukan memberikan dukungan yang signifikan bahwa variabel audience 

satisfaction memiliki pengaruh positif dan siginifikan terhadap intention to repeat 

X Factor Indonesia, yaitu sebesar 0.398.  

 Variabel intention to repeat juga dipengaruhi oleh variabel audience voice  

dengan pengaruh sebesar 0.386. Untuk variabel audience voice juga dipengaruh 

oleh audience satisfaction dengan pengaruh yang positif dan signifikan, yaitu 

sebesar 0.705. Selain itu, variabel audience satisfaction dipengaruhi  secara positif 

dan signifikan oleh dua variable, yaitu variabel perceived quality dengan 

pengaruh sebesar 0.498 dan variabel connectedes dengan pengaruh sebesar 0.409. 
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Hasil penelitian mengenai hubungan antara variabel-variabel tersebut 

merupakan jawaban atas masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini, yaitu 

apa faktor-faktor yang mempunyai pengaruh positif terhadap intention to repeat  

melalui audience satisfaction dan audience voice penonton X Factor Indonesia di 

Surabaya serta bagaimana pengaruh connectedness dan perceived quality terhadap 

audience satisfaction penonton X Factor Indonesia di Surabaya serta pengaruh 

audience satisfaction terhadap audience voice penonton X Factor Indonesia di 

Surabaya, pengaruh audience satisfaction terhadap intention to repeat penonton X 

Factor Indonesia di Surabaya dan pengaruh audience voice terhadap intention to 

repeat penonton X Factor Indonesia di Surabaya. 

 

5.2  Implikasi 

5.2.1  Implikasi Teoritis  

Hasil penelitian mengenai pengaruh variabel-variabel terhadap intention to 

repeat melalui audience satisfaction dan audience voice sebagai variabel 

intervening dapat memberikan implikasi teoritis berupa dukungan terhadap teori-

teori mengenai variabel-variabel tersebut. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat 

mendukung hasil penelitian terdahulu mengenai audience satisfaction, audience 

voice dan intention to repeat yang menggunakan objek penelitian program acara 

televisi, seperti X Factor Indonesia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Tabel 5. 1.   Implikasi Teoritis 

Penelitian Terdahulu Penelitian Sekarang Implikasi Teoritis 

Pada penelitian Lu dan Lo (2007), menyatakan bahwa connectedness berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap audience satisfaction. Lin (1993); Palmgreen dan 
Rayburn, (1985) dalam Lu dan Lo (2007), menemukan penonton yang membangun 
connectedness yang tinggi terhadap karakter dan konteks dari suatu program 
televisi akan memperoleh kepuasan sesudahnya. 
 
Manero et al., (2013) menemukan bahwa perceived quality memiliki pengaruh 
positif pada audience satisfaction dimana perceived quality merupakan determinant 
dari audience satisfaction. Didukung dengan penelitian dari Rhee et al., (2005) 
menyatakan bahwa perceived quality berpengaruh positif terhadap audience 
satisfaction pada program televisi. 

Pada penelitian Lu dan Lo (2007), menyatakan bahwa audience satisfaction 
berpengaruh positif terhadap audience voice. Hasil penelitian Lu dan Lo (2007), 
ditemukan hasil bahwa audience satisfaction berpengaruh positif terhadap audience 
voice. 
 
Penelitian Choi et al., (2002) menyatakan bahwa satisfaction berpengaruh positif 
secara langsung terhadap intention to repeat. Manero et al., (2013) juga 
menyatakan bahwa audience satisfaction berpengaruh positif terhadap intention to 
repeat. 
 
Lu dan Lo (2007), menyatakan bahwa audience voice berpengaruh positif terhadap 
intention to repeat. Peter dan Olsen (2008) juga menjelaskan bahwa loyalitas 
pelanggan merupakan dorongan perilaku untuk melakukan pembelian secara 
berulang pada suatu produk atau jasa. 

 

Connectedness memiliki pengaruh positif dan 
signifikan terhadap audience satisfaction 
penonton X Factor Indonesia di Surabaya. 
 
 
 
Perceived quality memiliki pengaruh positif dan 
signifikan terhadap audience satisfaction 
penonton X Factor Indonesia di Surabaya. 
 
 
 
Audience satisfaction memiliki pengaruh positif 
dan signifikan terhadap audience voice penonton 
X Factor Indonesia di Surabaya. 
 
 
Audience satisfaction memiliki pengaruh positif 
dan signifikan terhadap intention to repeat 
penonton X Factor Indonesia di Surabaya. 
 
 
Audience voice memiliki pengaruh positif dan 
signifikan terhadap intention to repeat penonton X 
Factor Indonesia di Surabaya. 
 
 

Mendukung penelitian dari 
Lu dan Lo (2007) dan Lin 
(1993); Palmgreen dan 
Rayburn, (1985) dalam Lu 
dan Lo (2007). 
 
Mendukung penelitian 
Manero et al., (2013) serta 
Rhee et al., (2005). 
  

 

Mendukung penelitian Lu 
dan Lo (2007) serta Lu dan 
Lo (2007). 
 
 
Mendukung penelitian 
Choi et al., (2002) serta 
Manero et al., (2013). 
 
 
Mendukung penelitian Lu 
dan Lo (2007). 
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5.2.2  Implikasi Manajerial 

 Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa variabel perceived quality 

merupakan variabel yang dominan dalam mempengaruhi audience satisfaction 

yang selanjutnya membentuk variabel intention to repeat terhadap penonton X 

Factor Indonesia. Namun, ada juga variabel connectednesss yang memiliki 

pengaruh positif dan signifikan pada audience satisfaction. Oleh karena itu, 

implikasi manajerial seharusnya lebih difokuskan pada variabel-variabel tersebut. 

Penemuan dari penelitian ini juga mengindikasikan bahwa secara umum yang 

mendukung variabel intention to repeat penonton X Factor Indonesia adalah 

audience satisfaction secara langsung maupun melalui variabel intervening 

audience voice.   

 Variabel perceived quality dengan pengaruh yang paling besar terhadap 

audience satisfaction X Factor Indonesia adalah variabel yang penting untuk 

ditingkatkan. Beberapa hal  yang dapat dilakukan untuk meningkatkan perceived 

quality adalah tata panggung X Factor Indonesia yang memiliki daya tarik visual. 

Hal ini dapat dilakukan dengan memiliki konsep desain panggung bersama pihak 

yang menangani desain tata panggung yang bisa memberikan ciri khas X Factor 

Indonesia. Dimana untuk mendukung visualisasi yang baik diperlukan LED 

backdrop, stage lighting and effect, dan stage property yang juga nanti  

mendukung performa penyanyi diatas panggung. LED backdrop yang lebih 

canggih dan modern diharapkan akan mampu menampilkan visualisasi yang baik, 

didukung juga dengan stage lighting and effect diatas panggung yang akan 

membuat tampilan visualisasi lebih menarik dan terkonsep jelas. Sebagai 

rekemondasi, X Factor Indonesia dapat  memberikan efek efek video hologram 3 

dimensi yang memberi kesan terlihat seperti nyata. Stage property juga 

merupakan bagian penting selain untuk mereperesentasikan visualisasi yang baik 

juga akan memberikan dampak sangat baik untuk performa setiap penyanyi diatas 

panggung. Tentunya, untuk membuat visualisasi yang baik tidak hanya ditunjang 

oleh konsep saja tetapi peralatan yang canggih, moderen dan terbaru serta luas 

panggung yang lebih besar karena sangat penting untuk mendukung peningkatan 

tersebut. 
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 Hal lain yang dapat dilakukan untuk peningkatan perceived quality adalah 

X Factor Indonesia harus mampu mengemas acara yang lebih baik lagi untuk 

menarik perhatian penonton. Caranya adalah tidak hanya memberikan performa 

yang terbaik dari setiap peserta tetapi melibatkan penonton dalam acara tersebut. 

Hal ini dapat dilakukan dengan cara  X Factor Indonesia bisa melibatkan 

penonton dalam pemilihan tema serta lagu peserta di beberapa episode dengan 

tema yang spesifik, memberikan hadiah bagi setiap penonton yang dibacakan 

tweetnya dimana isi dari tweet tersebut ditujukan bagi dewan juri tidak hanya bagi 

peserta, dan membuat  kompetisi bagi penonton untuk  menciptakan lagu yang 

jika menang, lagunya akan dinyanyikan oleh peserta. Selain keterlibatan 

penonton, untuk membuat acara lebih menarik, X Factor Indonesia bisa 

menghadirkan bintang tamu penyanyi luar negeri seperti boy band One Direction 

untuk dapat berkolaborasi dengan para peserta. Hal ini akan sangat menarik bagi 

penonton untuk menyaksikan X Factor Indonesia. 

  Variabel connectedness juga memiliki pengaruh yang positif dan 

signifikan  terhadap audience satisfaction setelah variabel perceived quality. Oleh 

karena itu, variabel connectedness juga perlu ditingkatkan untuk membangun 

connectedness penonton X Factor Indonesia yang akan memberikan pengaruh 

pada program acara tersebut. Salah satu langkah yang perlu dilakukan adalah 

membuat acara yang mempertemukan langsung antara penonton, peserta dan juri 

X Factor Indonesia. Dimana acara pertemuan langsung ini digelar tidak hanya 

selama X Factor Indonesia berlangsung tetapi juga setelah X Factor Indonesia 

selesai. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk tetap membangun connectedness 

antara penonton dan X Factor Indonesia. Pertemuan ini tidak hanya di Jakarta 

dimana para masyarakat bisa menyaksikan langsung para juri dan peserta melalui 

live show yang di laksanakan saat X Factor Indonesia berlangsung.  

 Untuk meningkatkan connectedness selama acara X Factor Indonesia 

berlangsung maka X Factor Indonesia bisa menyelenggarakan “X Factor 

Indonesia Live Show Tour”. Dimana ini adalah strategi yang baru dan belum 

dilakukan oleh program acara sejenis lainnya. Dimana mulai dari 10 besar X 

Factor Indonesia dalam beberapa episode live shownya akan diselengarakan di 

beberapa kota besar di Indonesia seperti di Surabaya, Bandung, Makasar, Medan 
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dan Semarang. Sehingga para penonton yang berada diluar Jakarta juga bisa 

bertemu dan menyaksikan langsung X Factor Indonesia. Sambil mengadakan “X 

Factor Indonesia Road Show” juga bisa mengadakan press conference secara 

terbuka yang memungkinkan penonton untuk bisa menyaksikannya. Selanjutnya, 

acara yang bisa dilakukan setelah X Factor Indonesia selesai yaitu mengadakan 

reunian X Factor Indonesia dalam bentuk  “X Factor Indonesia Reunion Road 

Show” yang diselenggarakan tidak hanya di Jakarta. Hal ini dilakukan agar X 

Factor tetap bisa menjaga connectedness dengan penonton X Factor Indonesia di 

berbagai daerah di Indonesia. Sehingga acara X Factor Indonesia bisa tetap 

menjaga konsistensinya. 

  Variabel audience satisfaction sendiri juga memiliki pengaruh positif dan 

signifikan terhadap intention to repeat secara langsung maupun melalui audience 

voice sebagai variabel intervening. Dengan adanya pengaruh yang positif, maka 

variabel audience satisfaction penting untuk ditingkatkan dengan cara 

meningkatkan variabel-variabel independen yang mempengaruhinya melalui 

langkah-langkah yang telah disebutkan di atas. Hal tersebut akan meningkatkan  

audience satisfaction sehingga dapat meningkatkan intention to repeat X Factor 

Indonesia. Namun, dari hasil penelitian ditemukan bahwa untuk meningkatkan 

intention to repeat  X Factor Indonesia, bagi beberapa responden perlu melalui 

varibel audience voice. Dan untuk meningkatkan variabel ini maka perlu 

meningkatkan variabel audience voice. 

 Di antara semua langkah peningkatan tersebut memang membutuhkan biaya 

yang banyak baik dari variabel perceived quality maupun connectedness. Namun, 

berdasarkan pembahasan dapat dilihat bahwa perceived quality memiliki 

pengaruh terbesar terhadap audience satisfaction sehingga penting untuk 

ditingkatkan. Tetapi, hal lainnya yang sebaiknya dilakukan oleh X Factor 

Indonesia adalah meningkatkan variabel connectedness. Hal ini dikarenakan 

connectedness merupakan variabel kunci untuk terus meningkatkan audience 

satisfaction dalam jangka panjang. Caranya dengan mengadakan reunian dalam 

bentuk “X Factor Indonesia Reunion Road Show” dibeberapa kota  seperti 

Bandung, Surabaya, Medan, Makasar dan Semarang.  Hal ini merupakan strategi 

utama yang perlu dilakukan karena langkah tersebut dapat meningkatkan variabel 
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connectedness. Selain itu, strategi ini merupakan salah satu strategi yang masih 

belum dilakukan oleh oleh pesaing dari program televisi sejenis lainnya. Dengan 

penerapan strategi ini akan memberikan dampak yang besar tentunya untuk 

meningkatkan intention to repeat program acara X Factor Indonesia, apalagi 

penyelenggaraan X Factor Indonesia selanjutnya dilaksankan dalam rentan waktu 

yang cukup panjang. 
Tabel 5.2 Implikasi Manjerial 

Penelitian Sekarang Implikasi Manajerial 

Variabel perceived quality 
meruapakan variabel yang 
memiliki pengaruh paling besar 
dengan nilai koefisien tertinggi 
terhadap audience satisfaction X 
Factor Indonesia dan juga 
memiliki nilai mean tertinggi. 
 
 
 
 
 
Variabel connectedness merupakan 
variabel penting yang memiliki 
pengaruh positif dan signifikan 
terhadap audience satisfaction X 
Factor Indonesia. 
 
 
Variabel audience satisfaction 
mempunyai pengaruh yang positif 
dan signifikan terhadap intention to 
repeat X Factor Indonesia. 
 
Variabel audience satisfaction 
memiliki pengaruh yang positif dan 
signifikan terhadap audience voice 
X Factor Indonesia. 
 
Variabel audience voice memiliki 
pengaruh yang positif terhadap 
intention to repeat X Factor 
Indonesia. 
 

Perceived Qualiity penonton X Factor Indonesia dapat 
ditingkatkan dengan cara meningkatkan tata panggung X 
Factor Indonesia yang memiliki daya tarik visual yang 
didukung dengan peralatan yang moderen. Seperti, membuat 
konsep dan desain panggung yang menarik dan 
mencirikhaskan X Factor Indonesia yang di dukung juga 
dengan LED backdrop, stage lighting and effect, dan stage 
property yang mampu memberikan efek video hologram 3 
dimensi. Selain itu, X Factor Indonesia bisa memebrikan 
hadiah atas keterlibatan penonton dan menghadirkan bintang 
tamu dari luar negeri. 
 
X Factor Indonesia perlu untuk meningkatkan connectedness 
bisa dilakukan dengan cara mengadakan reuni “X Factor 
Indonesia dalam bentuk “X Factor Indonesia Reunion Road 
Show”Acara tersebut dilakukan tidak hanya di Jakarta saja 
tetepi beberapa kota besar di Indonesia seperti, Bandung, 
Surabaya, Makasar, Semarang dan Medan. 
 
Variabel audience satisfaction penting untuk di tingkatkan 
dengan cara meningkatkan variabel-variabel independen yang 
mempengaruhinya melalui langkah-langkah peningkatan yang 
telah disebutkan di atas. 
 
Variabel audience satisfaction juga perlu ditingkatkan untuk 
meningkatkan audience voice dengan cara meningkatkan 
variabel-variabel independen yang mempengaruhinya. 
 
 
Variabel audeince voice juga penting untuk di tingkatkan 
kerena akan mempengaruhi intention to repeat X Factor 
Indonesia. Audeince voice bisa ditingkatkan dengan 
meningkatkan audience satisfaction X Factor Indonesia. 
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5.3  Rekomendasi  

 Rekomendasi yang dapat diberikan kepada X Factor Indonesia berkaitan 

dengan implikasi praktis yang telah dijelaskan diatas adalah untuk meningkatkan 

intention to repeat X Factor Indonesia, maka dengan meningkatkan variabel 

connectedness dengan cara X Factor Indonesia bisa mengadakan reuni X Factor 

Indonesia dalam bentuk “X Factor Indonesia Reunion Road Show”. Acara 

tersebut dilakukan tidak hanya di Jakarta saja tetapi beberapa kota besar di 

Indonesia seperti, Bandung, Surabaya, Makasar, Semarang dan Medan. Dengan 

menyelenggarakan acara tersebut maka penonton X Factor Indonesia bisa bertemu 

langsung dengan peserta dan para juri. Selain itu dengan menyelenggarakan acara 

ini maka X Factor Indonesia akan tetap menjaga hubungan dengan penonton 

dalam jangka waktu yang lebih panjang yang tentunya akan memberikan dampak 

yang baik untuk X Factor Indonesia.  

 Rekomendasi lain yang dapat diberikan sehubungan dengan keterbatasan 

dalam penelitian ini adalah penambahan jumlah sampel yang mencakup wilayah 

yang lebih luas. Penelitian ini hanya menggunakan sampel yang terbatas pada 

penonton X Factor Indonesia di Surabaya sehingga penambahan jumlah sampel 

dalam penelitian selanjutnya diharapkan dapat memberikan hasil yang lebih 

tergeneralisasi.  

 Penelitian ini juga hanya menggunakan dua variabel independen yang di 

kembangkan yang paling sesuai dengan objek penelitian, yaitu X Factor 

Indonesia. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan bisa menambahkan 

variabel independen lainnya agar bisa mendapatkan hasil penelitian yang lebih 

baik dan menemukan hal-hal yang baru yang bisa menjadi implikasi manajerial 

bagi objek penelitian. Berbeda dengan penelitian ini, penelitian selanjutnya 

diharapkan bisa menguji hubungan langsung dan tidak langsung antara audience 

satisfaction terhadap intention to repeat. Selain itu, faktor jenis kelamin, tingkat 

pendapatan, pekerjaan dan status sosial juga dapat dipertimbangkan maupun 

digunakan sebagai faktor dapat mempengaruhi pada penelitian selanjutnya.       

 

        

 


