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ABSTRAK 

 

PENGARUH PERCEIVED ENJOYMENT TERHADAP MOTIVASI BINGE 

WATCHING PADA LAYANAN SUBSCRIPTION VIDEO ON DEMAND 

NETFLIX (Studi Pada Remaja Usia 20-24 Tahun Pengguna Netflix di Kota 

Bandar Lampung) 

 

 

Oleh 

 

ANISA JUNITA PRATIWI 

 

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh perceived 

enjoyment (technology acceptance model) terhadap motivasi binge watching pada 

layanan subscription video on demand Netflix. Teori yang digunakan adalah teori 

ketergantungan media atau media dependency theory. Penelitian ini menggunakan 

metode survei dengan pendekatan kuantitatif eksplanatori. Teknik sampling yang 

digunakan adalah cluster random sampling berdasarkan 20 kecamatan di Kota 

Bandar Lampung. Kriteria sampel pada penelitian ini yaitu remaja berusia 20-24 

tahun, berdomisili di Kota Bandar Lampung, dan telah berlangganan Netflix. 

Jumlah sampel pada penelitian ini adalah 100 responden yang ditentukan 

menggunakan rumus Lemeshow. Berdasarkan hasil uji regresi linear sederhana 

diperoleh persamaan Y = 12,711 + 0,510X artinya nilai konstanta (a) sebesar 12,711 

dan koefisien regresi X bernilai arah positif, setiap peningkatan satu satuan variabel 

X akan berpengaruh terhadap variabel Y sebesar 0,510. Berdasarkan hasil uji 

determinasi, pengaruh variabel X terhadap variabel Y adalah sebesar 54,1%. 

Pengujian hipotesis menggunakan uji t dinyatakan diterima dengan nilai t hitung = 

10,750 > t tabel = 1,984. Penelitian ini menunjukkan bahwa dimensi fun, rich 

content, enjoy, dan interesting features pada variabel perceived enjoyment dapat 

mempengaruhi kegiatan binge watching seseorang yang dilihat dari variabel 

motivasinya meliputi dimensi enjoyment, efficiency, fandom, escape, dan social 

influence. 

 

 

Kata kunci: teori ketergantungan, TAM, persepsi kenikmatan, motivasi binge 

watching, layanan SVOD, Netflix 

 

 



 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

THE EFFECT OF PERCEIVED ENJOYMENT ON MOTIVATION OF 

BINGE WATCHING ON NETFLIX SUBSCRIPTION VIDEO ON DEMAND 

SERVICES (Study on Adolescents Age 20-24 Years of Netflix Users in Bandar 

Lampung City) 

 

 

By 

 

ANISA JUNITA PRATIWI 

 

 

 

This study aims to determine how much influence perceived enjoyment (technology 

acceptance model) has on binge watching motivation on Netflix's video on demand 

subscription. The theory used in this research is media dependency theory. This 

study uses a survey method with an explanatory quantitative approach. The 

sampling technique used is cluster random sampling based on 20 sub-districts in 

Bandar Lampung City. The sample criteria in this study are adolescents aged 20-

24 years, domiciled in Bandar Lampung City, and have subscribed to Netflix. The 

number of samples in this study was 100 respondents who were determined using 

the Lemeshow formula. Based on the results of a simple linear regression test, the 

equation Y = 12.711 + 0.510X means that the constant value (a) is 12.711 and the 

regression coefficient X is positive, each increase in one unit of the X variable will 

affect the Y variable by 0.510. Based on the results of the determination test, the 

effect of variable X on variable Y is 54.1%. Hypothesis testing using t-test is 

declared acceptable with t-count = 10.750 > t-table = 1.984. This study shows that 

the dimensions of fun, rich content, enjoy, and interesting features on the perceived 

enjoyment variable can affect a person's binge watching activities which are seen 

from the motivational variables including enjoyment, efficiency, fandom, escape, 

and social influence dimensions. 

 

 

Key words: media dependency theory, TAM, perceived enjoyment, binge watching 

motivation, subscription video on demand, Netflix 
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MOTTO 

 

 

 

“… Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan 

boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; 

Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.” 

(Q.S. Al-Baqarah: 216) 

 

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 

kesanggupannya. …” 

(Q.S. Al-Baqarah: 286) 

 

My mama always said, “Life was like a box of chocolates. You never know 

what you’re gonna get.” 

- Forrest Gump 

 

If you can dream it, you can do it. 

- Walt Disney 

 

“Dan janganlah kamu (merasa) lemah, dan jangan (pula) bersedih hati, 

sebab kamu paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang beriman.” 

(Q.S. Ali Imran: 139) 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 

 

Sebelum teknologi informasi komunikasi berkembangan dengan begitu pesat, 

tidak ada yang dapat memprediksi secara pasti bahwa suatu saat pengolahan 

informasi, metode komunikasi, dan konsumsi media dapat dilakukan dengan 

begitu nyaman sehingga dapat digunakan dimanapun dan kapanpun. Akhir-

akhir ini suatu informasi dengan mudahnya disebarluaskan serta diterima 

secara real time, dari mana saja, bahkan hanya dengan menggunakan telepon 

genggam. 

 

 

 

Gambar 1. Konten internet hiburan yang paling sering dikunjungi. 

(Sumber: APJII, 2020) 

 

Internet yang perkembangannya begitu pesat merupakan salah satu dari 

teknologi informasi komunikasi. Hadirnya internet telah membuat 

penggunanya merasakan kebebasan untuk mengkonsumsi media. Penetrasi 

internet di Indonesia menurut Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia 
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tahun 2019-2020 kini sudah mencapai 73,7 persen dari total populasi 266,91 

juta jiwa dan sebanyak 196,71 juta jiwa merupakan pengguna internet di 

Indonesia. 49,3 persen dari pengguna internet tersebut memilih menonton 

video online sebagai konten hiburan yang paling sering dikunjungi (APJII, 

2020). 

 

Internet yang menghadirkan konten hiburan dimanapun dan kapanpun, telah 

menjadikan televisi bukan lagi pilihan utama seseorang untuk mendapatkan 

hiburan karena tayangannya yang memiliki jadwal. Media konvensional 

televisi tidak menyediakan tayangan yang dapat dinikmati dalam sekali duduk 

dalam waktu yang lama seperti internet. Dari perkembangan ini terjadilah 

konvergensi media yang menghadirkan penggabungan logika teknologi, 

internet, film, televisi bahkan home video dan membuat media audiovisual baru 

yaitu Subscription Video On Demand (Pradsmadji dan Irwansyah, 2020). 

  

Subscription Video On Demand atau SVOD merupakan model program 

hiburan dimana penggunanya dikenakan biaya untuk menikmati akses instan 

ke perpustakaan streaming yang berisikan film-film, program acara televisi, 

dan konten media yang lain seperti yang dilansir oleh Statista. Pada tahun 2020, 

layanan SVOD memiliki sedikitnya delapan penyedia platform legal yang 

hadir di Indonesia, antara lain CatchPlay, Disney Plus Hotstar, Genflix, 

GoPlay, iFlix, Netflix, Vidio, dan Viu (Mahelingga, 2021).  

  

Layanan-layanan ini dengan mudah ditemukan di Google Play Store maupun 

platform store lain. Dengan menggunakan internet untuk mengakses dan 

mengunduhnya di smartphone, laptop, tablet, bahkan televisi yang terhubung 

internet. Perusahaan layanan subscription video on demand pun berlomba-

lomba untuk memberikan konten yang beragam, serta kemudahan 

menggunakan aplikasi mereka (Anshari, 2019). 

  

Pada awal tahun 2021, Netflix mencatat jumlah pelanggannya di seluruh dunia 

tembus hingga lebih dari 200 juta pengguna. Media Partners Asia (MPA) pada 
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Januari 2021 mempublikasikan hasil laporannya mengenai jumlah pelanggan 

Netflix di Indonesia yang tertinggal oleh perusahaan layanan SVOD lain, dan 

berada di posisi keempat dengan total 850 ribu pelanggan. Disney Plus Hotstar 

berada pada posisi pertama dengan pencapaian 2,5 juta pelanggan. Dilanjutkan 

oleh Viu yang berada di posisi kedua hingga menyentuh 1,5 juta, dan Vidio 

berada di posisi ketiga dengan jumlah 1,1 juta pelanggan seperti yang dilansir 

oleh kumparanTECH (2020). 

 

 

 

Gambar 2. Layanan SVOD.masyarakat Kota Bandar Lampung. 

(Sumber: Diolah oleh peneliti, 2021) 

 

Peneliti telah melakukan pra riset untuk menentukan layanan SVOD apa yang 

akan menjadi objek penelitian. Menurut hasil pra riset, Netflix merupakan 

layanan SVOD yang paling banyak digunakan masyarakat Kota Bandar 

Lampung. Cowen & Co. pun telah melakukan survei pada Mei 2018, dimana 

Netflix merupakan platform yang mengalahkan kepopuleran televisi bahkan 

Youtube dan menjadi pilihan nomor satu generasi milenial untuk menonton 

banyak konten seperti serial televisi, film, dan lain-lain (Variety, 2018). 

  

Netflix telah berdiri sejak tahun 1997 di Amerika Serikat dan menjadi salah 

satu layanan SVOD dengan jumlah anggotanya lebih dari 200 juta 

berlangganan di 190 negara bahkan lebih, dan menghadirkan banyak konten 

film dan serial televisi dengan berbagai bahasa serta genre. Pengguna Netflix 
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dapat sepuasnya menikmati video yang tersedia dengan menggunakan layar 

apapun dengan syarat terhubung internet. Netflix juga memberikan kebebasan 

penggunanya untuk menonton dimanapun dan kapanpun dan dapat menjeda, 

memutar, bahkan melanjutkan tontonan tanpa adanya iklan (Netflix, 2021a).  

  

Layanan SVOD ini memberikan perubahan pada pola konsumsi media. 

Dimana pengguna dengan bebas menentukan apa yang ingin dia tonton dan 

seberapa banyak konten yang ingin dinikmati. Walaupun harus menghabiskan 

banyak waktu sekalipun. Peneliti menggunakan pendekatan Teori 

Ketergantungan atau Dependency Theory untuk mengkaji fenomena ini. Untuk 

melihat bagaimana seseorang yang merasa bahwa kebutuhannya berasal dari 

media dan menganggap media tersebut penting didalam kehidupannya (Rafiq, 

2012). 

  

Penelitian ini memfokuskan pada fenomena binge watching yang merupakan 

pola konsumsi media baru yang popularitasnya terus meningkat sejak tahun 

2013. Fenomena ini merujuk pada kegiatan menonton beberapa film dan 

sejumlah serial, secara berturut-turut dalam satu waktu. Pengertian binge 

watching itu sendiri adalah nonton marathon atau pesta menonton. Merikivi, 

Salovaara, Mäntymäki & Zhang (2018) mengartikan kegiatan binge watching 

dengan menonton atau menyaksikan dua episode atau lebih acara televisi dalam 

satu waktu. 

  

Istilah binge watching pertama kali dicetuskan oleh perusahaan layanan SVOD 

Netflix, dengan memperkenalkan sistem menonton tanpa harus menekan 

tombol apapun (remote/keyboard) sehingga memungkinkan pemirsanya bisa 

terus menyaksikan tontonan mereka. Dan sistem ini membuat pemirsanya 

melakukan kegiatan menonton selama berjam-jam hingga menimbulkan 

banyak dampak. 

  

Dilansir tirto.id (2019), banyak peneliti yang melihat kegiatan binge watching 

dapat menyebabkan depresi, gangguan tidur, kecemasan, dan kesepian. Salah 
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satu dari hasil riset yang dilakukan Belgium University of Leuven dan 

University of Michigan. Sebanyak 80 persen dari 423 orang berusia 18-25 

tahun mengaku mengalami kelelahan bahkan insomnia karena kebiasaan 

mereka menonton marathon seperti serial dan film.  

  

Tidak hanya para peneliti, banyak artikel di internet membahas fenomena binge 

watching sebagai kebiasaan yang negatif. Seperti tidak bisa mengendalikan 

emosi, tidak berbicara dengan orang sekitar, dll. Namun bagi sebagian orang, 

tidak menganggap aktivitas binge watching ini sebagai guilty pleasure dan 

melihatnya sebagai aktivitas yang layak untuk disebarkan di media sosial 

seperti Instagram dan membangga-banggakannya. 

 

 

 

Gambar 3. Penduduk Generasi Z di Indonesia. 

(Sumber: Katadata.co.id, 2021) 

 

Penduduk Indonesia berdasarkan BPS tahun 2020 tercatat didominasi oleh 

generasi Z dan milenial. Jumlah penduduk generasi Z merupakan yang 

terbanyak dari total 6 generasi yang dilansir oleh Katadata.co.id. (2021). Gen 

Z mencapai 74,93 juta jiwa atau 27,94% dari total populasi. Asosiasi 
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Penyelenggara Jasa Internet Indonesia tahun 2019-2020 juga mencatat bahwa 

remaja di rentang usia 20-24 tahun yang merupakan generasi Z adalah 

pengguna internet terbanyak di Indonesia. Bencsik dan Machova dalam 

Christiani dan Ikasari (2020) menulis, karena berbarengan dengan digitalisasi, 

generasi Z sangat cepat dalam mengakses informasi sekaligus cepat pula dalam 

bereaksi atas gelombang informasi yang melingkupinya.  

 

Gen Z lahir dan hidup di era teknologi mulai berkembang. Maka dari itu, 

kelompok ini sangat akrab dengan internet dan smartphone. Teknologi dan 

internet tak hanya digunakan sebagai media komunikasi saja, mereka juga 

memanfaatkannya untuk berkarya, bekerja, hingga belajar. Generasi Z sudah 

sangat mahir dalam menggunakan sosial media dan berbagai platform kreatif 

di berbagai sektor media seperti Instagram, Twitter, WhatsApp, Youtube, dan 

berbagai media lainnya (Katadata.co.id, 2022).  

 

Penelitian ini berfokus pada remaja di rentang usia 20-24 tahun yang 

merupakan generasi Z. Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, peneliti 

menganggap bahwa remaja pada generasi ini akan memberikan kontribusi 

besar di era teknologi yang terus berkembang sehingga penelitian ini dapat 

menjadi referensi yang dapat diperhitungkan di kemudian hari. Peneliti juga 

menganggap bahwa fenomena binge watching merupakan hal yang penting 

untuk diteliti. Melihat dari dampak serta anggapan banyak pihak mengenai 

fenomena binge watching.  

 

Kegiatan binge watching dapat dilihat dari motivasi seseorang melakukan 

kegiatan tersebut dan dilain sisi layanan SVOD memberikan peranan yang 

besar kepada pengguna nya untuk melakukan binge watching. Mengadopsi 

sebuah teknologi menjadi fokus lain dalam penelitian ini. Peneliti mengambil 

Technology Acceptance Model (TAM) dari Davis tahun 1989 untuk melihat 

bagaimana seseorang menggunakan teknologi khususnya layanan SVOD 

Netflix sebagai pemenuhan kebutuhannya untuk melakukan binge watching.  
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Model TAM memperkenalkan perceived enjoyment untuk merasakan bahwa 

menggunakan teknologi merupakan hal yang menyenangkan. Sehingga 

persepsi kenikmatan yang dirasakan saat menggunakan layanan SVOD Netflix 

diduga dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan binge watching 

dilihat dari indikator motivasinya. Berdasarkan hal-hal yang telah dituliskan 

diatas. Peneliti ingin melihat apakah terdapat pengaruh dari perceived 

enjoyment yang dirasakan saat menggunakan layanan SVOD Netflix terhadap 

motivasi binge watching pada remaja usia 20-24 tahun di Kota Bandar 

Lampung. Maka peneliti memilih judul “Pengaruh Perceived Enjoyment 

terhadap Motivasi Binge Watching pada Layanan Subscription Video On 

Demand Netflix (Studi Pada Remaja Usia 20-24 Tahun Pengguna Netflix 

Di Kota Bandar Lampung)”. 

 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 

 

Peneliti menentukan rumusan masalah berdasarkan latar belakang penelitian, 

yaitu seberapa besar pengaruh Perceived Enjoyment terhadap Motivasi Binge 

Watching pada Layanan SVOD Netflix? 

 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 

 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang peneliti tentukan, 

tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 

Perceived Enjoyment terhadap Motivasi Binge Watching pada Layanan SVOD 

Netflix. 

 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 

 

Peneliti mengharapkan penelitian ini akan membawa banyak manfaat baik 

secara teoritis serta secara praktis. 
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1.4.1 Secara Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi 

pengembangan pada kajian bidang ilmu komunikasi yang berkaitan 

dengan media baru khususnya pada layanan subscription video on 

demand serta motivasi binge watching dan penelitian ini diharapkan 

dapat menjadi referensi penelitian 

 

1.4.2 Secara Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan - masukan dalam 

mengambil keputusan atau kebijakan bagi perusahaan layanan 

subscription video on demand untuk dapat menciptakan strategi serta 

inovasi baru dan penelitian ini diharapkan dapat menjadi gambaran 

mengenai motivasi binge watching bagi para konsumen media. 

 

 

1.5 Kerangka Pikir 

 

 

Kerangka pikir merupakan jalan berpikir secara logis dalam rangka menjawab 

fenomena yang terjadi sampai memperoleh kesimpulan sementara atau 

hipotesis. Fenomena pesta menonton atau binge watching kini telah menjadi 

salah satu pola mengkonsumsi media. Fenomena ini diawali dengan 

konvergensi media yang menghadirkan penggabungan teknologi, internet, 

film, televisi bahkan home video sehingga membuat media audiovisual baru 

yaitu Subscription Video On Demand (SVOD).  

 

Salah satu layanan SVOD yang memiliki pengguna tinggi di Indonesia adalah 

Netflix. Keberadaan Netflix membuat konsumen media dengan bebas untuk 

memilih media serta konten yang mereka inginkan sesuai dengan 

kebutuhannya. Teori Ketergantungan Media atau Media Dependency Theory 

digunakan peneliti untuk mengkaji ketergantungan pengguna media terhadap 

media yang dianggap penting dalam kehidupannya.  
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Peneliti ingin mengetahui dari pendekatan teori ketergantungan media atau 

media dependency theory mengenai seseorang yang melakukan binge watching 

dilihat dari motivasinya dapat terpengaruh oleh perceived enjoyment yang 

dirasakan saat menggunakan layanan SVOD Netflix. Variabel 

independen/bebas (X) pada penelitian ini yaitu perceived enjoyment dan 

variabel dependen/terikat (Y) yaitu motivasi binge watching. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Kerangka Pikir. 

(Sumber: Diolah oleh peneliti, 2022) 

 

 

Technology Acceptance Model  

(TAM) 

Variabel (X) 

Perceived Enjoyment 

 

1. Fun 

2. Rich Content 

3. Enjoy 

4. Interesting 

Features 

 

 

(Nuriska dan Azizah, 

2021) 

Variabel (Y) 

Motivasi Binge 

Watching 

 

1. Enjoyment 

2. Efficiency 

3. Fandom 

4. Escape 

5. Social Influence 

 

(Libriani, Ruliana, & 

Yulianto, 2020) 

Layanan SVOD Netflix 

Teori Ketergantungan Media 

(Media Dependency Theory) 
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1.6 Hipotesis 

 

 

Hipotesis merupakan pernyataan dugaan mengenai dua konsep atau lebih yang 

sedang diamati dalam mencari bukti kebenarannya secara empiris. Hipotesis 

adalah dugaan sementara untuk memprediksi hasil suatu penelitian yang 

sedang dilakukan. Hipotesis masih harus diuji secara empiris, apakah 

pernyataan tersebut bisa diterima atau harus ditolak. Hipotesis yang diajukan 

oleh peneliti adalah:  

 

H0 = Tidak terdapat pengaruh antara Perceived Enjoyment terhadap 

Motivasi Binge Watching pada Layanan SVOD Netflix. 

 

H1 = Terdapat pengaruh antara Perceived Enjoyment terhadap Motivasi 

Binge Watching pada Layanan SVOD Netflix. 

 

 



 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

 

 

Peneliti menggunakan penelitian terdahulu sebagai pelengkap serta rujukan 

dalam penyusunan penelitian ini. Penelitian terdahulu yang digunakan harus 

memiliki kaitan serta relevansi dengan penelitian yang akan dilaksanakan. 

Berikut adalah 4 penelitian terdahulu yang telah peneliti analisis dan relevan 

dengan penelitian ini, yaitu: 

 

1) Penelitian ini dilakukan oleh Elsa Indah Libriani, Poppy Ruliana, dan 

Kresno Yulianto dari Program Studi Ilmu Komunikasi dan Magister 

Ilmu Komunikasi, Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi InterStudi di tahun 

2020. Dengan judul, Pengaruh Motivasi Binge Watching terhadap 

Behavioral Involvement. Penelitian ini menggunakan metode 

pendekatan eksplanatif kuantitatif pada 105 mahasiswa STIKOM 

Interstudi jurusan Broadcast tahun 2017 dan 2018. Hasil dari penelitian 

ini adalah indikator enjoyment, efficiency, escape pada variabel 

motivasi binge watching memiliki pengaruh positif pada continuance 

to use, attitude to use, dan word of mouth. Indikator social influence 

juga tidak memiliki pengaruh pada continuance to use dan indikator 

fandom tidak berpengaruh terhadap word of mouth. 

 

2) Penelitian ini berjudul The determinant factors of the intention to spend 

more time binge-watching for Netflix Subscriber in Jakarta (Faktor-

faktor penentu niat untuk menghabiskan lebih banyak waktu menonton 

pesta untuk Pelanggan Netflix di Jakarta) tahun 2019. Penelitian ini 

dilakukan oleh Rebecca Susanno, Ryan Phedra, dan Ina Agustini 
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Murwani dari Creative Marketing Program, Management Department, 

BINUS Business School Master Program, Bina Nusantara University, 

Jakarta, Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan deskriptif kuantitatif. Hasilnya menunjukkan bahwa 

determinan penting dari niat adalah: escape from reality, social 

influence, dan attractive price. Namun, penelitian ini berfokus pada 

pelanggan Millenial Netflix di Jakarta, sehingga hasilnya mungkin 

tidak berlaku untuk rentang usia lainnya. 

 

3) Penelitian ini dilakukan oleh Elissa Dwi Lestari dan Oei Richard 

Chandra Soesanto dari Universitas Multimedia Nusantara, Tangerang, 

Indonesia di tahun 2020. Penelitian ini berjudul Predicting Factors 

That Influence Attitude To Use And Its Implications On Continuance 

Intention To Use SVOD: Study On Netflix Users Of Indonesia (Prediksi 

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Sikap Penggunaan Dan 

Implikasinya Terhadap Keberlanjutan Niat Penggunaan SVOD: Studi 

Pada Pengguna Netflix Di Indonesia). Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kuantitatif. Hasilnya 

menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara perceived 

enjoyment dan perceived system quality terhadap attitude to use.  

 

4) Penelitian ini berjudul Analisis Continuance Intention To Use Layanan 

Video On Demand Dengan Pendekatan Theory Of Planned Behavior 

(Studi Kasus Pada Pengguna Aplikasi Netflix Di Kota Surabaya) tahun 

2021. Yang dilakukan oleh Fania Putri Nuriska dan Nurul Azizah dari 

Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Nasional Jawa Timur, 

Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan eksplanatif 

kuantitatif. Hasilnya menunjukkan bahwa perceived enjoyment 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap attitude towards behavior, 

dan perceived enjoyment juga memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap continuance intention to use layanan SVOD Netflix. 
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Tabel 1. Penelitian Terdahulu 

 

1 Judul Penelitian Pengaruh Motivasi Binge Watching terhadap 

Behavioral Involvement  

(Studi Eksplanatif Kuantitatif pada mahasiswa 

STIKOM Interstudi jurusan Broadcast tahun 

ajaran 2017 dan 2018) 
 

Penulis Elsa Indah Libriani, Poppy Ruliana, dan Kresno 

Yulianto (2020) 
 

Kontribusi pada 

Penelitian 

Peneliti menggunakan indikator-indikator pada 

variabel motivasi binge watching untuk 

mengukur variabel terikat yang digunakan serta 

metode penelitiannya. 
 

Tujuan Penelitian Untuk mengetahui bagaimana pengaruh 

motivasi binge watching terhadap behavioral 

involvement atau pola konsumsi media 

khususnya pada layanan SVOD Iflix. 
 

Perbedaan 

Penelitian 

Penelitian ini memiliki perbedaan pada fokus 

penelitian serta objek penelitian. Penelitian ini 

berfokus kepada motivasi binge watching yang 

dapat mempengaruhi pola konsumsi media, 

sedangkan peneliti lebih fokus kepada perceived 

enjoyment yang dapat mempengaruhi seseorang 

melakukan binge watching diukur dari 

motivasinya pada layanan SVOD Netflix dan 

bukan layanan SVOD Iflix. 

2 Judul Penelitian The determinant factors of the intention to spend 

more time binge-watching for Netflix Subscriber 

in Jakarta 
 

Penulis Rebecca Susanno, Ryan Phedra, dan Ina 

Agustini Murwani (2019) 
 

Kontribusi pada 

Penelitian 

Peneliti menggunakan penelitian ini untuk 

mendukung indikator variabel motivasi binge 

watching dan mengenai layanan SVOD Netflix. 
 

Tujuan Penelitian Untuk mengeksplorasi niat dan hasil pre-binge 

yang mempengaruhi generasi milenial Jakarta 

untuk menghabiskan lebih banyak waktu untuk 

melakukan binge watching terutama pada 

pelanggan Netflix. 



14 
 

 
Perbedaan 

Penelitian 

Penelitian ini berfokus pada faktor-faktor 

penentu niat untuk melakukan binge watching 

pada milenial Jakarta dengan menggunakan 

teori uses and gratifications, sedangkan peneliti 

menggunakan teori ketergantungan dan 

menambahkan persepsi enjoyment (model 

TAM) yang dirasakan ketika menggunakan 

layanan SVOD Netflix yang diduga dapat 

mempengaruhi motivasi binge watching. 

3 Judul Penelitian Predicting Factors That Influence Attitude To 

Use And Its Implications On Continuance 

Intention To Use SVOD: Study On Netflix Users 

Of Indonesia  
 

Penulis Elissa Dwi Lestari dan Oei Richard Chandra 

Soesanto (2020) 
 

Kontribusi pada 

Penelitian 

Peneliti menggunakan pendekatan Technology 

Acceptance Model (TAM) pada penelitian ini 

sebagai pendukung variabel bebas yaitu 

perceived enjoyment. 
 

Tujuan Penelitian Untuk memprediksi apa saja faktor-faktor yang 

mempengaruhi pengguna Netflix untuk terus 

menggunakan layanan tersebut dilihat dari sikap 

pengguna terhadap adopsi suatu teknologi. 
 

Perbedaan 

Penelitian 

Penelitian ini menggunakan model TAM untuk 

mengetahui sikap pengguna serta memprediksi 

faktor untuk terus menggunakan layanan SVOD 

Netflix, sedangkan peneliti menggunakan model 

TAM untuk mengetahui pengaruhnya terhadap 

motivasi binge watching. 

4 Judul Penelitian Analisis Continuance Intention To Use Layanan 

Video On Demand Dengan Pendekatan Theory 

Of Planned Behavior (Studi Kasus Pada 

Pengguna Aplikasi Netflix Di Kota Surabaya) 
 

Penulis Fania Putri Nuriska dan Nurul Azizah (2021) 
 

Kontribusi pada 

Penelitian 

Peneliti menggunakan indikator-indikator 

variabel perceived enjoyment pada penelitian ini 

untuk mengukur variabel bebas yang digunakan 

serta metode penelitiannya. 
 

Tujuan Penelitian Untuk mengetahui faktor yang membentuk 

minat berkelanjutan untuk menggunakan 

layanan video on demand Netflix di Kota 
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Surabaya dengan pendekatan Theory of Planned 

Behavior (TPB) dan persepsi enjoyment sebagai 

variabel anteseden. 
 

Perbedaan 

Penelitian 

Penelitian ini menggunakan persepsi enjoyment 

sebagai variabel anteseden dan pendekatan TPB 

untuk mengetahui faktor minat berkelanjutan 

menggunakan layanan SVOD Netflix, 

sedangkan peneliti menggunakan perceived 

enjoyment sebagai variabel bebas untuk 

mengetahui pengaruhnya terhadap motivasi 

binge watching.  

Sumber: Data Hasil Olahan Peneliti (September, 2021) 

 

 

2.2 Gambaran Umum 

 

 

2.2.1 Remaja Usia 20-24 Tahun 

Penelitian ini berfokuskan pada remaja di rentang usia 20-24 tahun 

yang masuk kedalam generasi Z. Menurut penelitian Bencsik, Csikos, 

dan Juhez dalam Putra (2017), kelompok generasi terbagi seperti yang 

dapat terlihat dalam gambar berikut. 

 

 

 

Gambar 5. Perbedaan Generasi (Bencsik, Csikos, dan Juhez). 

(Sumber: Putra, 2017) 

 

Generasi Z adalah generasi yang lahir di tahun 1995-2010. Generasi ini 

disebut juga sebagai Gen Z atau iGeneration dengan arti generasi 

internet. Generasi ini merupakan peralihan dari generasi Y saat 

teknologi mulai berkembang. Generasi Z mampu mengaplikasikan 

semua kegiatan dalam satu waktu (multitasking) seperti: menjalankan 
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sosial media menggunakan ponsel, browsing menggunakan PC, dan 

mendengarkan musik menggunakan headset. Apapun yang dilakukan 

kebanyakan berhubungan dengan dunia maya. Sejak kecil generasi ini 

sudah mengenal teknologi dan akrab dengan gadget canggih yang 

secara tidak langsung berpengaruh terhadap kepribadian (Putra, 2017).  

 

Mereka yang masuk dalam generasi ini termasuk generasi up to date 

terhadap isu yang tersebar di media massa atau internet. Kehidupan gen 

Z tidak lepas dari internet, karena mereka lahir dan tumbuh di tengah 

perkembangan teknologi. Mereka juga dikenal sebagai generasi yang 

mahir dalam mengoperasikan internet baik untuk hiburan, belajar, atau 

bekerja. Gen Z memiliki karakteristik yang berbeda dengan generasi 

lain. Generasi ini memiliki karakter yang menggemari teknologi, 

fleksibel, lebih cerdas, dan toleran pada perbedaan budaya. Generasi Z 

juga terhubung secara global dan berjejaring di dunia virtual 

(Katadata.co.id, 2022). 

 

Bagi generasi Z informasi dan teknologi adalah hal yang sudah menjadi 

bagian dari kehidupan mereka, karena mereka lahir dimana akses 

terhadap informasi, khususnya internet sudah menjadi budaya global, 

sehingga hal tersebut berpengaruh terhadap nilai – nilai, pandangan dan 

tujuan hidup mereka. Generasi Z adalah generasi global pertama yang 

nyata. Teknologi tinggi dalam darah mereka, mereka telah tumbuh di 

lingkungan yang tidak pasti dan kompleks yang menentukan pandangan 

mereka tentang pekerjaan, belajar dan dunia. Mereka memiliki harapan 

yang berbeda di tempat kerja mereka, berorientasi karir, generasi 

profesional yang ambisius, memiliki kemampuan teknis-dan 

pengetahuan bahasa pada tingkat tinggi. Oleh karena itu, mereka tenaga 

kerja yang sangat baik (Putra, 2017). 
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2.2.2 Kota Bandar Lampung 

Kota Bandar Lampung dalam BPS Kota Bandar Lampung adalah ibu 

kota Provinsi Lampung, yang merupakan pusat kegiatan sosial, 

pemerintahan, pendidikan, politik, budaya hingga perekonomian. Kota 

ini menjadi daerah transit bagi Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Hal ini 

membuat Kota Bandar Lampung berkembang dan tumbuh dengan 

sangat pesat sebagai pusat industri perdagangan dan pariwisata karena 

wilayahnya yang strategis (Badan Pusat Statistik, 2022). 

  

Luas wilayah Kota Bandar Lampung dalam Badan Pusat Statistik 

(2022) adalah 197,22 km2. Sebelah Barat berbatasan dengan 

Kecamatan Gedong Tataan dan Padang Cermin. Sebelah Timur 

berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Bintang. Sebelah Utara Kota 

Bandar Lampung berbatasan dengan Kecamatan Natar. Sebelah Selatan 

berbatasan dengan Teluk Lampung.  Secara geografis Kota Bandar 

Lampung terletak pada 5o20’ sampai dengan 5o30’ lintang selatan dan 

105o28’ sampai dengan 105o37’ bujur timur. Kota ini terdiri dari 20 

kecamatan dan 126 kelurahan.  

  

Kota Bandar Lampung terletak pada ketinggian 0 sampai 700 meter 

diatas permukaan laut dengan topografi menurut BPS Kota Bandar 

Lampung terdiri dari (Badan Pusat Statistik, 2022): 

1) Daerah pantai yaitu sekitar Teluk Betung bagian selatan dan 

Panjang 

2) Daerah perbukitan yaitu sekitar Teluk Betung bagian utara  

3) Daerah dataran tinggi serta sedikit bergelombang terdapat di 

sekitar Tanjung Karang bagian Barat yang dipengaruhi oleh 

gunung Balau serta perbukitan Batu Serampok di bagian Timur 

Selatan.  

4) Teluk Lampung dan pulau-pulau kecil bagian Selatan 
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2.3 Komunikasi Massa 

 

 

Banyak definisi tentang komunikasi massa yang telah dikemukakan oleh para 

ahli komunikasi. Antara lain, Jalaluddin Rakhmat merangkum beberapa 

definisi komunikasi massa sebagai jenis komunikasi yang ditujukan kepada 

sejumlah khalayak yang tersebar, heterogen, dan anonim melalui media cetak 

atau elektronik sehingga pesan yang sama dapat diterima secara serentak dan 

sesaat. Perkataan "dapat" dalam definisi tersebut menekankan pengertian 

bahwa jumlah sebenarnya penerima komunikasi massa pada saat tertentu 

tidaklah esensial (Rakhmat, 1992). Dalam membicarakan definisi komunikasi 

massa banyak keragaman dan titik tekan yang dikemukakannya. Tetapi, dari 

sekian banyak definisi itu ada benang merah kesamaan definisi satu sama lain. 

Pada dasarnya komunikasi massa adalah komunikasi melalui media massa, 

yaitu media cetak dan elektronik (Nuruddin, 2004). 

 

Media massa yang dimaksud merupakan produk dari teknologi modern. Dalam 

konteks ilmu komunikasi, pengertian "massa" lebih menunjuk pada penerima 

pesan yang berkaitan dengan media massa. Dengan kata lain, massa yang 

dalam sikap dan perilakunya berkaitan dengan peran media massa. Oleh karena 

itu, massa disini menunjuk pada khalayak, audience, penonton, pemirsa atau 

pembaca. Kehidupan manusia tidak lagi dapat bisa dipisahkan dari media 

massa baik media massa cetak maupun elektronik. Mulai bangun tidur sampai 

mau tidur lagi. Hal itu dapat dilihat dari animo individu atau masyarakat dalam 

mengakses berbagai program informasi melalui media massa seperti surat 

kabar, majalah, radio, televisi dan film (Sikumbang, 2014). 

 

Dalam perkembangan selanjutnya, kelahiran era baru dunia informasi telah 

merubah pola konsumsi informasi masyarakat. Kebiasaan konsumen dalam 

menyantap bahan cetak berubah dengan mengakses media massa elektronik 

karena diduga lebih praktis. Studi tentang media dan komunikasi massa 

mengikuti beberapa asumsi fundamental, seperti yang digariskan oleh (Lang, 

2013):  
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1) Pertama, media dan komunikasi massa tersebar luas dan ada di mana-

mana.  

2) Kedua, media dan komunikasi massa bertindak atas (dan ditindaklanjuti 

oleh) orang dan lingkungan sosialnya.   

3) Ketiga, media dan komunikasi massa mengubah baik lingkungan 

maupun orangnya.  

4) Keempat, tujuan dan pertanyaan utama peneliti media dan komunikasi 

massa adalah untuk menunjukkan berbagai elemen (produksi - konten 

- penerimaan), peran, pengaruh dan efek media dan komunikasi massa, 

dan, jika mungkin, menjelaskan bagaimana hal itu terjadi. 

 

Media dan komunikasi massa adalah topik di antara banyak topik humaniora 

dan ilmu sosial, dan hanya satu bagian dari bidang penyelidikan yang lebih luas 

tentang ilmu komunikasi manusia. Di bawah nama "ilmu komunikasi" (dalam 

ilmu sosial) dan "studi media" (dalam humaniora), bidang ini secara tradisional 

berfokus pada kepemilikan dan kontrol media, konten media, dan khalayak 

media. Dalam ilmu sosial, kajian media dan komunikasi massa telah 

didefinisikan oleh Berger dan Chaffee dalam Deuze (2020) sebagai bidang 

yang “berusaha memahami produksi, pemrosesan, dan efek sistem simbol dan 

sinyal dengan mengembangkan teori yang dapat diuji, berisi generalisasi yang 

sah, yang menjelaskan fenomena terkait dengan produksi, pemrosesan, dan 

efek”. 

 

 

2.4 New Media 

 

 

Media baru (new media) adalah bagian dari ranah kajian komunikasi, 

khususnya sebagai media dari komunikasi massa (Syaibani, 2011). New media 

merupakan jenis media yang menggunakan teknologi digital. Istilah new media 

sangat berkaitan dengan kehadiran internet di dunia ini. 

 

Ciri utama dari new media terletak pada saling keterhubungan, kemudahan 

akses bagi pengirim dan penerima, interaktivitas, fungsi yang beragam dan 



20 
 

sifatnya yang tidak bergantung pada lokasi (McQuail, 2011). New media telah 

memberikan perubahan dalam cara berinteraksi manusia satu sama lainnya 

yang merujuk kepada perubahan pada pemakai (user) yang terlibat, proses 

produksi, penyebaran, konten dan penggunaannya.  

 

New media tidak terlepas dari karakteristik atau ciri khas seperti digitality, 

interactivity, hypertextuality, dispersal, virtuality dan simulation (Lister et al., 

2003).  

1) Digital  

Dalam proses media digital keseluruhan data disimpan dalam bentuk 

angka yang dikompres menjadi ukuran kecil sehingga outputnya 

berbentuk cakram digital yang mudah diakses dengan kecepatan tinggi 

& data yang dapat dimanipulasi.  

2) Interaktivitas  

Interaktivitas merupakan penawaran baru dari new media, Interaktivitas 

memungkinkan pengguna untuk terlibat secara langsung dalam 

mengubah gambar atau teks yang akan diakses.  

3) Hiperteks  

Hiperteks juga menjadi penawaran baru dari new media, hiperteks 

berfungsi menghubungkan pembaca dengan teks lain di luar teks yang 

sudah ada sehingga memungkinkan pembaca untuk segera berganti ke 

teks lain sesuai dengan teks yang tertera.  

4) Jaringan  

Karakteristik jaringan melibatkan konten yang akan dikonsumsi, 

dimana adanya ketersediaan konten berbagi melalui internet.  

5) Virtual  

Karakteristiknya berupaya mewujudkan sebuah dunia virtual yang 

diciptakan oleh lingkungan lalu dibangun dengan grafis komputer dan 

video digital.  

6) Simulasi  

Karakteristik simulasi menyerupai karakteristik virtual, yaitu berkaitan 

dengan penciptaan dunia buatan menggunakan model tertentu.  
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New media muncul dengan memberikan penawaran yang kompleks, baik dari 

segi manfaat maupun efek. Hadirnya new media banyak kemudahan yang 

dirasakan yaitu, terpangkasnya jarak, mempersingkat waktu dan kecepatan 

menjadi yang utama sehingga interaksi kini semakin mudah. 

 

 

2.5 Konvergensi Media 

 

 

Konvergensi media adalah penggabungan berbagai jenis media seperti surat 

kabar, radio, televisi, komputer, dll. yang sebelumnya dianggap terpisah 

menjadi satu media. Gerakan konvergensi media telah berkembang berkat 

kemajuan teknologi terkini, tepatnya kemunculan internet dan digitalisasi. 

Konvergensi media menjadikan tiga-C (content, communication, dan 

computing) sebagai satu kesatuan. Di tingkat perusahaan, konvergensi ini 

menghubungkan perusahaan-perusahaan di industri informasi (komputer), 

jaringan komunikasi, dan penyedia konten seperti komik, webtoon, buku, 

majalah, surat kabar, stasiun televisi, musik, podcast, radio, film, dan banyak 

hiburan lainnya (Mulyadi, 2019). 

 

Dari sudut pandang analitis, konvergensi teknologi mempengaruhi 

konvergensi media. Konvergensi menghadirkan sistem yang menawarkan 

kemudahan atau fleksibilitas tinggi pada layanan perakitan inovatif. Seperti 

ponsel dengan kemampuan untuk menonton televisi. Konvergensi juga 

mengarah pada fleksibilitas yang lebih besar pada sisi layanan penyedia 

konten. Perusahan yang beroperasi di berbagai sektor seperti telekomunikasi, 

internet, dan media memperkenalkan sebuah media baru seperti layanan OTT. 

 

OTT adalah singkatan dari 'Over The Top', yang berarti streaming video online, 

dan merupakan layanan yang menyediakan berbagai konten media seperti 

drama dan film melalui internet oleh pihak ketiga bersama dengan perusahaan 

komunikasi dan penyiaran yang ada. 'Top' dulu berarti set top box, tetapi baru 

baru ini digunakan untuk mencakup semua layanan video berbasis internet 
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yang disediakan oleh perusahaan telekomunikasi atau perusahaan penyiaran 

serta terminal seperti PC dan ponsel pintar selain set top box (Choi dan Kim, 

2020). 

 

Digitalisasi di seluruh dunia telah mengubah cara media dikonsumsi. 

Peningkatan jumlah koneksi internet, jaringan yang lebih baik, inovasi 

teknologi dan ketersediaan perangkat pintar mengakibatkan munculnya media 

OTT baru yang menawarkan layanan kepada pemirsa langsung melalui 

internet. Saat ini, ada sekitar 20 layanan OTT populer yang menjamur salah 

satunya seperti YouTube, Netflix, dan Spotify (Gupta dan Singharia, 2021).  

 

Layanan OTT tersedia di berbagai sektor, seperti sektor perfilman, musik, dll. 

Layanan ini juga dapat dibedakan dari bagaimana menggunakannya, seperti 

menikmati secara gratis dengan mendengarkan iklan, atau harus berlangganan 

dengan melakukan pembayaran biasanya setiap bulannya yang biasa disebut 

layanan subscription video on demand. 

 

 

2.6 Layanan Subscription Video On Demand  

 

 

Subscription Video On Demand atau SVOD merupakan layanan yang 

membebankan biaya berlangganan kepada penggunanya (biasanya bulanan), 

sehingga mereka bebas memilih konten yang ingin mereka tonton, dimanapun 

dan kapanpun selama terhubung dengan internet (Wayne, 2018). Hal ini 

menjadikan layanan SVOD sebagai media baru yang sangat popular saat ini.  

 

Popularitas layanan SVOD yang luar biasa terlihat lebih jelas selama awal 

wabah virus corona. Bagi banyak konsumen yang menikmati konten sesuai 

dengan keinginan merupakan aktivitas utama mereka untuk menghibur diri 

mereka sendiri saat tinggal di rumah. Sebagian besar karena konsumen tidak 

hanya sekedar menikmati layanan SVOD tetapi juga menganggapnya sebagai 

bagian penting dari kehidupan mereka.  
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Gambar 6. Rentang harga langganan layanan SVOD di Indonesia. 

(Sumber: Dataindonesia.id, 2022) 

 

Mengutip artikel DailySocial (2019) terdapat beberapa layanan SVOD yang 

saat ini menyediakan tontonan gratis dengan menonton iklan dan ada pula yang 

bersedia membayar atau berlangganan. Layanan-layanan SVOD tidak hanya 

dapat dinikmati di smartphone, namun mereka menyediakan berbagai macam 

versi. Seperti dapat menonton di televisi yang terhubung dengan internet 

(Smart TV, Android TV). Ada pula yang menonton melalui laptop atau tablet, 

yang terhubung internet.  Ada banyak perusahaan layanan SVOD yang menjadi 

pilihan orang-orang, bahkan satu orang bisa memiliki beberapa layanan SVOD 

di gadget mereka. Seperti Amazon Prime, Apple TV, CatchPlay, Crunchyroll, 

Disney Plus Hotstar, Genflix, GoPlay, HBO GO, Hulu, iFlix, iQIYI, 

Maxstream, Netflix, Vidio, Viu, WeTV, Youtube Premium, dan masih banyak 

lagi (Pradsmadji dan Irwansyah, 2020). 

 

Keberagaman platform streaming juga terus berkembang seiring dengan 

banyaknya konten yang ingin ditampilkan. Perusahan layanan SVOD juga 

mengambil banyak kesempatan untuk menghasilkan keuntungan di era media 

baru ini. Pola konsumsi media telah berubah sesuai dengan kebutuhan 

pelanggan. Layanan subscription video on demand menjadi tren karena 

memungkinkan orang untuk menonton apa saja, di mana saja. Layanan ini 

mendorong pemirsa untuk menonton acara pesta atau melakukan kegiatan 

binge watching.  
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2.7 Netflix  

 

 

Netflix atau Netflix, Inc., merupakan media streaming yang didirikan pada 

tahun 1997 di Amerika Serikat oleh Reed Hastings dan Marc Randolph. Netflix 

adalah penyedia layanan subscription video on demand dengan lebih dari 222 

juta anggota berlangganan yang tersebar di 190 negara dan hadir dalam lebih 

dari 30 bahasa (Netflix, 2022b).  

 

 
 

Gambar 7. Logo Layanan SVOD Netflix. 

(Sumber: Netflix.com, 2021) 

 

Layanan SVOD Netflix menyediakan banyak konten yang beragam seperti 

film, dokumenter, serial televisi, acara variety show, dan banyak lagi dengan 

berbagai bahasa dan genre. Pengguna Netflix dihadirkan pula dengan fitur-fitur 

seperti memutar, menjeda, melanjutkan pemutaran dll. Selama terhubung 

internet, pengguna dapat dengan mudah menonton sebanyak apapun yang 

diinginkan, dimanapun dan kapanpun (Netflix, 2021a). 

 

a. Sejarah Netflix 

Pada tahun 1999, Netflix mulai menawarkan layanan berlangganan 

online melalui internet. Pelanggan memilih judul film dan televisi dari 

situs web Netflix; tayangan tersebut kemudian dikirimkan ke pelanggan 

dalam bentuk DVD, bersama dengan amplop pengembalian prabayar, 

dari salah satu dari lebih dari 100 pusat distribusi. Meskipun pelanggan 

biasanya menyewa dengan biaya bulanan tetap sebanyak film per bulan 



25 
 

yang mereka inginkan, jumlah DVD yang mereka miliki pada satu 

waktu dibatasi sesuai dengan rencana berlangganan mereka. Netflix 

memiliki puluhan ribu judul film dalam katalognya. 

 

Pada tahun 2006, Netflix meluncurkan kontes “Hadiah Netflix” senilai 

$1 juta dollar amerika untuk melihat apakah ada yang dapat 

meningkatkan sistem rekomendasinya sebesar 10 persen, sebuah 

algoritma untuk memprediksi preferensi film individu berdasarkan data 

sewa sebelumnya. Tiga tahun kemudian hadiah itu diberikan kepada 

BellKor's Pragmatic Chaos, sebuah tim yang terdiri dari tujuh ahli 

matematika, ilmuwan komputer, dan insinyur dari Amerika Serikat, 

Kanada, Austria, dan Israel. 

 

Pada tahun 2007, Netflix mulai menawarkan pelanggan pilihan untuk 

melakukan streaming beberapa film dan acara televisi langsung ke 

rumah mereka melalui Internet. Untuk sebagian besar paket 

berlangganan, layanan streaming tidak terbatas. Netflix kemudian 

bermitra dengan produsen berbagai produk elektronik konsumen, 

termasuk konsol video game dan pemutar Blu-ray Disc, untuk 

memungkinkan videonya dialirkan melalui koneksi internet ke 

perangkat tersebut.  

 

Pada tahun 2010 Netflix memperkenalkan paket streaming yang 

menawarkan layanan streaming tanpa batas tetapi tanpa DVD. Netflix 

kemudian berekspansi ke luar Amerika Serikat dengan menawarkan 

paket tersebut di Kanada pada 2010, di Amerika Latin dan Karibia pada 

2011, dan di Inggris Raya, Irlandia, dan Skandinavia di tahun 2012. 

Netflix telah mengumumkan pada September 2011 bahwa mereka akan 

menggabungkan layanan streaming dan layanan berbasis surat, yang 

disebut Qwikster, tetapi membatalkan rencana tersebut sebulan 

kemudian, dengan alasan protes dari pelanggannya.  
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Dimulai pada tahun 2013 dengan serial drama episodik House of Cards, 

perusahaan menawarkan konten video yang diproduksi khusus untuk 

layanan streamingnya. Konten tersebut menjadi fokus utama Netflix, 

dan pada akhir tahun 2021 telah menawarkan lebih dari 2.400 judul asli. 

Seri terkenalnya termasuk Unbreakable Kimmy Schmidt, Stranger 

Things, Narcos, The Crown, Bridgerton, dan Squid Game. Netflix juga 

menghasilkan banyak film salah satunya Roma di tahun 2018, yang 

memenangkan tiga Academy Awards, termasuk film berbahasa asing 

terbaik (Britannica.com, 2022). 

 

b. Acara TV dan Film 

Konten Netflix merupakan konten yang berbeda-beda menurut wilayah 

penggunanya dan dapat berubah seiring waktu. Pelanggan Netflix dapat 

menonton dari berbagai macam Netflix Original, acara TV, film, 

dokumenter pemenang penghargaan, dan banyak lagi. Semakin banyak 

penggunanya menonton di Netflix, semakin baik rekomendasi yang 

diberikan Netflix untuk acara TV dan film yang dirasa akan 

penggunanya sukai. 

 

 
 

Gambar 8. Acara TV dan Film Netflix. 

(Sumber: Netflix.com, 2022) 

 

 



27 
 

c. Perangkat yang didukung 

Pengguna Netflix dapat menonton melalui perangkat yang terhubung 

ke internet yang menawarkan aplikasi Netflix, termasuk pemutar media 

streaming, smart TV, konsol game, dekoder, Pemutar Blu-ray, 

smartphone, tablet, PC, dan laptop. Penggunanya juga dapat menonton 

Netflix di komputer menggunakan browser internet. Netflix 

menyediakan bantuan pada pusat bantuan dengan membaca persyaratan 

sistem untuk mengetahui kompatibilitas browser web, dan melihat 

rekomendasi kecepatan internet untuk menikmati performa terbaiknya. 

 

d. Paket dan Harga 

Setiap paket Netflix menentukan jumlah perangkat yang dapat 

digunakan untuk menonton Netflix secara bersamaan dan kualitas 

video/ definisi tampilan yang dipilih: Definisi Standar (SD), Definisi 

Tinggi (HD), atau Definisi Ultra Tinggi (UHD). Jenis paket ponsel dan 

dasar merupakan jenis akun privat yang hanya memiliki satu profil. 

Jenis paket standar dan premium merupakan jenis akun keluarga yang 

bisa diakses oleh 2 atau lebih profil. 

 

 
 

Gambar 9. Paket dan Harga Netflix. 

(Sumber: Netflix.com, 2022) 

 

https://help.netflix.com/id/node/23742
https://help.netflix.com/id/node/23742
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Netflix meluncurkan perluasan jalur ke Indonesia pada tahun 2016 karena 

banyak pengguna internet Indonesia yang mengunduh/menonton film 

menggunakan internet. Pada bulan Oktober 2018, layanan SVOD Netflix 

dengan resmi menghadirkan konten-konten yang dilengkapi dengan subtitle 

bahasa Indonesia pada aplikasinya. Berbagai operator di Indonesia juga bekerja 

sama dengan Netflix untuk menyediakan paket data streaming video seperti 

Bolt, Smartfren, dan XL Axiata (Netflix, 2018). 

  

Pada kuartal II tahun 2021, layanan SVOD Netflix mengalami kenaikan 

pendapatan sebesar 19,4%. Hal ini menjadikan Netflix terus bertahan pada 

posisi nomor satu layanan streaming di dunia. Jumlah pengguna layanan 

SVOD Netflix saat ini mencapai lebih dari 200 juta yang tersebar di penjuru 

dunia. Pengguna terbanyaknya berasal dari Amerika Serikat dengan 73,9 juta 

pengguna. Diikuti Afrika, Eropa, dan Timur Tengah dengan 68,7 juta 

pengguna. Amerika Latin dan Asia Pasifik menyusul masing-masing 38,6 juta 

dan 27,8 juta pengguna (Databoks, 2021). 

  

Layanan SVOD Netflix memiliki fitur menarik yaitu Netflix Original. Fitur ini 

menjadikan layanan Netflix lebih disukai karena menghadirkan konten-konten 

original yang diproduksi sendiri oleh Netflix. Banyak pengguna yang sengaja 

berlangganan hanya untuk menonton konten original Netflix ini, karena tidak 

tersedia di platform layanan lainnya. Terdapat banyak sekali konten original 

Netflix ini seperti, serial televisi Stranger Things, Daredevil, Money Heist, dll. 

dengan adanya fitur ini, Netflix terus menghadirkan banyak konten yang 

beragam dan terus membantu perkembangan industri kreatif media (Lobato, 

2018). Layanan SVOD lainnya seperti Apple TV, HBO Max, Disney Plus 

Hotstar, Amazon Prime juga memiliki fitur ini.  

 

Pada tahun 2013, Netflix menciptakan cara baru dalam menikmati acara TV, 

dimana pemirsa dapat memilih dari konten yang luas dan beragam dan 

menonton episode serial TV sebanyak yang mereka inginkan. Selanjutnya, 

seluruh musim acara TV tersedia sekaligus (Matrix, 2014). Pemirsa tidak perlu 
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menunggu seminggu untuk rilis episode berikutnya, yang merupakan ciri khas 

televisi tradisional. Tersedianya konten ini pun akhirnya menciptakan perilaku 

baru yang disebut binge watching. 

 

 

2.8 Technology Acceptance Model (TAM) 

 

 

Technology Acceptance Model atau TAM adalah model yang diadaptasi dari 

Theory of Reasoned Action (TRA) dan diperkenalkan oleh Ajzen dan Fishbein 

tahun 1980 lalu diperbarui oleh Davis di tahun 1989. Theory of Reasoned 

Action merupakan teori yang menjelaskan bahwa suatu tindakan dilakukan 

karena individu memiliki kemauan atau niat untuk terlibat dalam aktivitas 

tersebut berdasarkan kemauannya sendiri. Sementara itu, TAM 

menggambarkan hubungan sebab akibat antara keyakinan atau perceived 

(manfaat dan kemudahan penggunaan sistem informasi) serta kebutuhan, 

perilaku dan sistem informasi dengan pengguna. Oleh karena itu, TAM 

memiliki tujuan untuk menjelaskan serta memprediksi penerimaan pengguna 

terhadap sistem informasi (Davis et al., 1989). 

 

Pemodelan TAM dengan menggunakan persepsi kemudahan dan persepsi 

kegunaan dianggap sebagai model yang dapat memprediksi niat untuk 

mengadopsi teknologi. Ada pula model TAM yang menggunakan persepsi 

kenikmatan saat mengadopsi teknologi untuk melihat bagaimana user 

menggunakan teknologi tersebut dalam hal yang lebih mengarah kepada 

hiburan dan perasaan senang. Banyak penelitian yang menggunakan model-

model tersebut untuk mempelajari mengenai media sosial, smartphone, e-

commerce, e-learning, internet, serta layanan SVOD (Pamuji, 2020). Inilah 

alasan peneliti menggunakan model TAM sebagai dasar untuk menentukan 

variabel bebas atau variabel (X). Sebagai salah satu layanan SVOD di 

Indonesia, Netflix telah banyak menjadi objek penelitian dalam memprediksi 

penggunaan suatu teknologi dengan menggunakan model TAM contohnya 

seperti yang peneliti jabarkan pada penelitian terdahulu. 
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2.9 Perceived Enjoyment 

 

 

Davis et al., (1992) membedakan motivasi pengguna teknologi di dalam 

Technology Acceptance Model (TAM) dari sudut pandang ekstrinsik dan 

intrinsik. Motivasi ekstrinsik mengarah pada harapan akan hasil pemanfaatan 

teknologi. Sedangkan motivasi intrinsik mengacu pada perasaan senang saat 

menggunakan teknologi. Enjoyment itu sendiri merupakan bentuk dari 

motivasi intrinsik. Enjoyment didefinisikan sebagai sejauh mana suatu kegiatan 

menggunakan teknologi dianggap menyenangkan.  

 

Van der Heijden (2004) mendefinisikan enjoyment yang dirasakan sebagai 

persepsi pengguna tentang kesenangan dan perasaan senang yang muncul 

ketika menggunakan suatu sistem informasi. Kenyamanan atau enjoyment 

adalah suatu kondisi dimana masyarakat dapat menggunakan teknologi untuk 

melakukan aktivitas dan menghabiskan waktunya dengan nyaman. 

 

Menurut Deci dalam Chao et al. (2009), "Kesenangan adalah reaksi efektif dan 

motivasi penting yang terkait dengan melakukan suatu aktivitas tanpa 

peningkatan yang jelas selain proses melakukannya.". Sebuah studi oleh Davis 

et al. (1989), menemukan bahwa perceived enjoyment mempengaruhi secara 

langsung niat perilaku. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa kenikmatan 

yang dirasakan (perceived enjoyment) adalah sejauh mana persepsi seseorang 

dapat merasakan puas dan senang akan sesuatu yang didapatkannya.  

 

Perceived enjoyment adalah jenis kebutuhan yang didasarkan pada arah 

motivasi experiential dan subjektif. Artinya, konsumen mengandalkan suatu 

produk atau melakukan aktivitas tertentu untuk memenuhi kebutuhan mereka 

sebagai penyedia hiburan, kesenangan, kegembiraan, kepercayaan diri, 

imajinasi bahkan reaksi emosional dan banyak hal lainnya (Oktarini dan 

Wardana, 2018).  
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Sebuah studi oleh Nuriska dan Azizah (2021) menemukan bahwa kenikmatan 

yang dirasakan atau perceived enjoyment, memberikan peran yang sangat 

penting terhadap penentuan sikap. Hal ini dikarenakan pengguna terbiasa 

dengan fungsionalitas layanan tersebut sehingga merasa nyaman. Dalam studi 

ini, mayoritas responden memiliki pengalaman nyaman setelah mengakses 

konten yang disediakan layanan SVOD Netflix. Penelitian ini memiliki empat 

aspek yang menjadi perhitungan dalam variabel Perceived Enjoyment, yaitu: 

1) Fun 

Kesenangan atau fun merupakan simbol yang merepresentasikan 

ekspresi yang didorong oleh emosi dan dianggap sebagai pengalaman 

di mana kebahagiaan atau kegembiraan menjadi elemen utamanya 

(Faizi et al., 2021). 

2) Rich Content 

Yang dimaksud dengan content adalah semua bentuk informasi digital, 

yang berupa file citra, audio, video, teks dan file komputer lainnya 

(Siambaton, M. Z., & Fakhriza, M., 2016). 

3) Enjoy 

Enjoy merupakan keadaan dimana seseorang merasakan kualitas 

tertentu yang menghadirkan perasaan gembira atau nyaman (Kawabata, 

M., & Mallett, C. J., 2021). 

4) Interesting Features 

Fitur yaitu karakteristik yang melengkapi fungsi dasar suatu produk. 

Produsen menciptakan fitur-fitur yang menarik untuk meningkatkan 

nilai perusahaannya (Irawan et al., 2018). 

 

Lestari dan Soesanto (2020) juga menyatakan dalam penelitiannya bahwa 

Perceived Enjoyment dapat menilai emosi psikologis pengguna saat 

mengonsumsi hiburan berbasis teknologi. Dari sini dapat disimpulkan 

kegembiraan yang dirasakan dalam menentukan sikap pengguna layanan 

SVOD Netflix di Surabaya. Jika pengguna merasakan senang dan nyaman 

menggunakan layanan SVOD Netflix, hal tersebut dapat mengarah pada sikap 

yang positif. 
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2.10 Motivasi Binge Watching 

 

 

Motivasi dapat diartikan sebagai dasar untuk membentuk partisipasi individu 

dalam suatu kegiatan atau sebuah niatan (Libriani, Ruliana & Yulianto, 2020). 

Fenomena binge watching bukan hanya terjadi karena adanya teknologi, tetapi 

dimana penonton yang menjadi faktor yang sangat menentukan perilakunya 

dalam menonton. Fenomena ini menawarkan pengalaman yang benar-benar 

berbeda dari televisi tradisional. Definisinya memang sering berubah-ubah, 

tetapi istilah binge watching menjadi semakin populer di kalangan masyarakat 

umum sejak munculnya layanan VOD. Binge watching sudah dikenal sejak 

zaman DVD muncul, dan dikaitkan dengan kegiatan menonton maraton seperti 

film atau serial televisi.  

 

Shim & Kim (2018), memperkenalkan lima faktor motivasi yang mendasari 

seseorang untuk melakukan kegiatan binge watching, yaitu: 

1) Enjoyment (keinginan bersenang-senang), 

2) Efficiency (kepraktisan dalam konsumsi media), 

3) Recommendation from others (rekomendasi dari orang lain), 

4) Perceived control (memiliki kontrol terhadap media), 

5) Fandom (hubungan dengan karakter), 

 

Dari kelima faktor diatas, hanya terdapat tiga faktor enjoyment, efficiency, dan 

fandom yang mempengaruhi motivasi seseorang untuk melakukan kegiatan 

binge watching.  

 

Susanno, Phaedra & Murwani (2019) mengatakan bahwa ada dua faktor niat 

dasar yang ditunjukkan oleh pelanggan Netflix Indonesia untuk melakukan 

kegiatan binge watching yaitu faktor escape from reality dan social influence. 

Faktor escape from reality menunjukkan bahwa mereka melakukan binge 

watching karena ingin melupakan masalah kehidupan sehari-hari dan faktor 
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social influence menunjukan bahwa pengaruh orang lain membuat mereka 

melakukan kegiatan binge watching. 

 

Ketika para ilmuwan merujuk pada kegiatan binge watching, mereka biasanya 

mempertimbangkan jumlah episode yang ditonton selama sesi, frekuensi sesi 

binge watching, dan konten yang ditonton. Sebagian besar penelitian 

mendefinisikan binge watching sebagai menonton beberapa episode serial TV 

dalam sekali duduk, atau menggunakan definisi yang dibuat oleh Netflix, di 

mana binge watching adalah menonton antara 1 hingga 6 episode dalam sekali 

duduk. Pendekatan lain adalah dengan mengukur waktu yang dihabiskan oleh 

pemirsa untuk melakukan kegiatan binge watching.  

 

Rubenking dan Bracken dalam Starosta dan Izydorczyk (2020), berfokus pada 

durasi episode, dan mendefinisikan binge watching sebagai menonton tiga 

hingga empat atau lebih episode serial TV berdurasi tiga puluh menit atau 

menonton tiga atau lebih episode berdurasi satu jam. Kegiatan binge watching 

tidak diragukan lagi telah menjadi cara umum dan menghibur dalam 

mengonsumsi konten media, seperti serial TV, untuk audiens kontemporer. 

Fenomena tersebut telah diamati sejak tahun 2013, namun penelitian mengenai 

kondisi psikologisnya, seperti ciri-ciri kepribadian serta mekanisme motivasi 

dan emosional, masih langka.  

 

Literatur baru-baru ini menekankan bahwa bentuk-bentuk binge watching yang 

berlebihan bisa mirip dengan kecanduan perilaku seperti kecanduan video 

game/internet atau penggunaan media sosial yang bermasalah. Perilaku yang 

sangat mendalam ini memberikan kepuasan langsung, dan dengan demikian 

dapat menyebabkan hilangnya kontrol diri dan menghabiskan lebih banyak 

waktu untuk menonton serial TV daripada yang diinginkan orang tersebut. 

Beberapa penelitian juga menunjukkan hubungan antara jenis aktivitas 

menetap dan kelalaian pekerjaan atau hubungan sosial, kurang tidur, 

penundaan waktu tidur, kelebihan berat badan, atau peningkatan konsumsi 

makanan yang tidak sehat dengan kegiatan binge watching. 
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2.11 Teori Ketergantungan (Media Dependency Theory) 

 

 

Pada tahun 1976, Sandra Ball Rokeach dan Melvin L. DeFleur 

memperkenalkan sebuah teori bernama Media Dependency Theory atau Teori 

Ketergantungan media. Teori ini memberikan penjelasan bahwa semakin 

seseorang bergantung pada kebutuhannya untuk dipuaskan oleh penggunaan 

media, maka semakin penting peran media dalam kehidupan orang tersebut, 

dan membuat media akan lebih berpengaruh (Hadi, 2021). 

 

Melihat perspektif sosial yang lebih besar, institusi media akan mengalami 

perubahan seiring dengan semakin banyaknya orang yang bergantung pada 

media, dari dampak media secara keseluruhan, dan meningkatnya peran media 

dalam masyarakat. Oleh karena itu, harus ada korelasi langsung antara tingkat 

pengaruh atau kekuatan media dengan tingkat ketergantungan umum dari 

waktu ke waktu. 

 

Seperti teori uses and gratification, teori ketergantungan dapat 

memprediksikan bahwa seseorang akan ketergantungan pada suatu media 

informasi sebagai bentuk untuk memenuhi kebutuhan tertentu dan mencapai 

tujuan tertentu. Tetapi masyarakat tidak harus bergantung pada media yang 

sama. Terdapat dua faktor yang mempengaruhi tingkat ketergantungan 

seseorang terhadap media, yaitu (Rafiq, 2012): 

1) Anda akan lebih bergantung pada media yang memenuhi lebih banyak 

kebutuhan Anda daripada media yang hanya mencakup sebagian kecil 

dari kebutuhan Anda. 

2) Stabilitas sosial merupakan sumber kedua dari ketergantungan. Ketika 

perubahan sosial atau konflik tingkat tinggi seperti bencana alam 

terjadi, maka ketergantungan terhadap media akan semakin tinggi. 

Contohnya seperti adanya pandemik, seseorang akan lebih memiliki 

ketergantungan terhadap media untuk mendapatkan informasi 

mengenai pandemik tersebut. Terkadang kebutuhan seseorang tidak 



35 
 

hanya bersifat pribadi, tetapi juga dapat dibentuk oleh budaya atau 

kondisi sosial yang sedang terjadi. 

 

Melvin DeFleur dan Sandra Ball Rokeach (1975) menjelaskan mengenai teori 

ketergantungan media ke dalam beberapa pernyataan. Pertama, hubungan 

antara peran media dalam sistem sosial dengan khalayak merupakan dasar 

pengaruh sebuah media. Media memiliki pengaruh terhadap khalayak bukan 

karena semua media memiliki kekuasaan, tetapi karena media bekerja dengan 

cara tertentu untuk memenuhi kebutuhan khalayak.  

 

Kedua, kunci untuk memahami bagaimana dan kapan pesan media dapat 

mengubah perilaku, perasaan, dan keyakinan khalayak merupakan derajat 

ketergantungan khalayak terhadap informasi media. Efek media dapat terjadi 

pada khalayak yang menganggap media tersebut penting dalam kehidupan 

mereka. Jika kita bergantung dengan sumber selain media untuk mendapatkan 

informasi, maka peran media akan menjadi lebih sedikit dalam hidup kita. 

 

Ketiga, masyarakat kini semakin bergantung terhadap media untuk memahami 

dunia sosial, untuk bertindak dengan benar dan efektif di dalam masyarakat, 

dan untuk menjadi tempat memenuhi imajinasi atau fantasi serta menjadi 

sebuah pelarian. Saat dunia berubah lebih cepat dan lebih kompleks, media 

membantu kita untuk mengenal dunia dan membantu kita untuk memahami, 

bertahan, dan bersantai di kehidupan masyarakat.  

 

Terakhir yang keempat, semakin besar kebutuhan, maka akan semakin besar 

ketergantungan, dan semakin besar pula kemungkinan. Tidak semua orang 

akan terpengaruh sama oleh media. Mereka yang memiliki kebutuhan lebih, 

akan lebih bergantung, dan akan lebih terpengaruh oleh efek dari pesan yang 

media produksi. 

 

Teori ketergantungan media atau media dependency theory juga menjelaskan 

bahwa telah terjadi rutinitas untuk menggunakan berbagai media, dan 
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penggunaan ini dapat dengan mudah disesuaikan dengan kebutuhan masing-

masing individu. Jika sebuah media gagal atau tidak tersedia untuk memenuhi 

kebutuhan khalayak, maka khalayak dengan mudah beralih ke media lain. 

Yang menjadi penting adalah bagaimana kita bergantung pada media yang 

tersedia untuk kita. Tingkat ketergantungan terhadap media ini dapat 

dipengaruhi oleh kapasitas media, kebutuhan individu, stabilitas sosial, dan 

sifat psikologis individu (Anggraini, 2020). 

 

Menurut Ball-Rokeach dan DeFleur (1976) terdapat tiga kebutuhan akan media 

menentukan seberapa penting media tersebut untuk seseorang pada saat 

tertentu, yaitu: 

1) Kebutuhan untuk memahami suatu dunia sosial (pengawasan) 

2) Kebutuhan untuk bertindak secara bermakna dan efektif di dunia 

(fungsi sosial) 

3) Kebutuhan untuk menarik diri dari dunia ketika dalam tekanan yang 

tinggi 

 

Teori ketergantungan media pada tingkat mikro atau tingkat individu, berfokus 

pada hubungan antara individu dan media. Ketergantungan tingkat ini, lebih 

dikenal sebagai sistem ketergantungan media tingkat individu (Individual 

media system dependency), yang dimulai dengan penilaian dari jenis dorongan 

yang membawa individu untuk menggunakan media. Dalam perspektif sistem 

ini, sebuah tujuan menjadi kebutuhan utama sebagai konsep pendorong yang 

mempengaruhi perilaku media. Menurut Ball-Rokeach dan DeFleur (1976), 

tujuan merupakan kunci utama sebagai motivasi individu. Sementara itu, 

kebutuhan menyiratkan motif rasional dan irasional, sebuah tujuan 

menyiratkan stimulus pemecahan masalah yang lebih tepat kepada teori 

perilaku media yang didasarkan pada ketergantungan hubungan. 

 

 



 

 

 

 

 

 

III. DESAIN RISET DAN METODE PENELITIAN 

 

 

 

3.1 Tipe Penelitian 

 

 

Peneliti menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Penelitian ini digunakan 

untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, dengan menggunakan instrumen 

penelitian sebagai data, dan memiliki tujuan untuk menguji hipotesis yang telah 

ditentukan oleh peneliti (Sugiyono, 2013). Peneliti juga menggunakan 

penelitian kuantitatif eksplanatori untuk memberikan penjelasan mengenai 

generalisasi sampel terhadap populasi, atau untuk menjelaskan pengaruh atau 

perbedaan suatu variabel dengan variabel lainnya, atau untuk menjelaskan 

hubungannya (Abdullah, 2015). 

 

 

3.2 Metode Penelitian 

 

 

Peneliti menggunakan metode survei dengan mengambil data dari lokasi 

penelitian yang telah ditentukan. Data dikumpulkan melalui penyebaran 

kuesioner, penyebaran wawancara terstruktur, test, dll. (Sugiyono, 2015). 

 

 

3.3 Variabel Penelitian 

 

 

Sebuah penelitian pada dasarnya memiliki variabel, dimana peneliti melakukan 

penelitian untuk mendapatkan informasi tentang variabel tersebut dan 

mempelajarinya untuk menarik kesimpulan darinya. Variabel penelitian 

didefinisikan sebagai objek, atau atribut seseorang yang memiliki “variasi” 

antara satu dengan yang lain (Hatch dan Farhady dalam Sugiyono, 2013). 
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Variabel X merupakan variabel bebas atau independen, sedangkan variabel Y 

merupakan variabel terikat atau dependen. Menurut Sugiyono (2015) variabel 

bebas atau independen merupakan variabel yang digunakan dalam penelitian 

untuk mempengaruhi atau memicu perubahan bahkan munculnya variabel 

terikat atau dependen. Sedangkan variabel terikat atau dependen merupakan 

variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas atau independent. 

 

Terdapat dua variabel yang digunakan peneliti dalam penelitian ini, yaitu: 

a. Perceived Enjoyment (variabel X) 

b. Motivasi Binge Watching (variabel Y) 

 

 

3.4 Definisi Konseptual 

 

 

Definisi konseptual merupakan batasan mengenai konsep-konsep yang dipilih 

atau digunakan dalam penelitian. Berdasarkan definisi tersebut, konsep dalam 

penelitian ini adalah: 

 

a. Perceived Enjoyment 

Davis et al. (1989) menyimpulkan bahwa kenikmatan yang dirasakan 

(perceived enjoyment) adalah sejauh mana persepsi seseorang dapat 

merasakan puas dan senang akan sesuatu yang 

didapatkannya.  Indikator variabel perceived enjoyment ini diadaptasi 

dari penelitian Nuriska dan Azizah (2021) mendefinisikan perceived 

enjoyment pada layanan SVOD Netflix sebagai:  

1) Fun (menyenangkan), pengguna merasa bahwa saat 

menggunakan layanan SVOD Netflix merupakan hal yang 

menyenangkan. 

2) Rich Content (konten yang beragam), pengguna merasa bahwa 

konten yang disediakan layanan SVOD Netflix bervariasi. 

3) Enjoy (nyaman), pengguna merasa nyaman saat menggunakan 

layanan SVOD Netflix. 
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4) Interesting Features (fitur yang menarik), pengguna merasa 

bahwa fitur yang disediakan layanan SVOD Netflix menarik. 

 

b. Motivasi Binge Watching 

Seseorang mungkin termotivasi untuk terlibat dalam perilaku binge 

watching untuk memenuhi kebutuhannya, menunjukkan bahwa 

motivasi untuk melakukan binge watching kemungkinan besar beragam 

(Shim dan Kim, 2018).  

 

Merikivi, Salovaara, Mäntymäki & Zhang (2018) mengartikan kegiatan 

binge watching dengan menonton atau menyaksikan dua episode atau 

lebih acara televisi dalam satu waktu. Indikator variabel motivasi binge 

watching ini diadaptasi dari penelitian Libriani, Ruliana, & Yulianto 

(2020) mendefinisikan motivasi binge watching sebagai:  

1) Enjoyment (bersenang-senang), dimotivasi oleh keinginan 

untuk mendapatkan hiburan dan bersenang-senang. 

2) Efficiency (kepraktisan), dimotivasi oleh keinginan untuk 

kepraktisan dalam mengkonsumsi media. 

3) Fandom (hubungan dengan karakter), dimotivasi oleh 

keinginan untuk membentuk hubungan dengan karakter dalam 

media. 

4) Escape (mengisi waktu luang), dimotivasi oleh keinginan untuk 

mengisi waktu luang dan lari dari kenyataan. 

5) Social Influence (pengaruh orang lain), dimotivasi oleh 

keinginan untuk menghindari menonton acara yang tidak 

menarik dengan menghadirkan umpan balik atau pengaruh 

orang lain. 

 

 

3.5 Definisi Operasional 

 

 

Definisi operasional adalah konsep yang digunakan atau dipilih dalam 

penelitian untuk menguji integritas variabel sehingga ditemukan item yang 
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akan digunakan dalam instrumen penelitian (Sugiyono, 2013).  Penelitian ini 

memiliki dua variabel yaitu variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y). Berikut 

definisi operasional yang digunakan peneliti dalam penelitian ini: 

 

Tabel 2. Indikator Definisi Operasional 

 

No Variabel Indikator Skala 

1 Variabel bebas 

(X)  

Perceived 

Enjoyment  

(Nuriska dan 

Azizah, 2021) 

Fun a. Menemukan 

perasaan senang 

dan terhibur saat 

menggunakan 

layanan Netflix 

b. Menemukan bahwa 

Netflix memenuhi 

ekspektasi terhadap 

layanan video 

online 

Likert 

Rich 

Content 

a. Menemukan bahwa 

konten yang 

dimiliki layanan 

Netflix sangat 

banyak dan 

bervariasi 

b. Konten yang 

dimiliki layanan 

Netflix tersedia dari 

berbagai jenis dan 

genre 

c. Netflix memiliki 

konten yang tidak 

dimiliki layanan 

video online 

lainnya 

Enjoy a. Menemukan 

perasaan nyaman 

saat menggunakan 

layanan Netflix 

b. Menemukan bahwa 

layanan Netflix 

mudah saat 

digunakan 
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Interesting 

Features 

a. Menemukan bahwa 

tampilan layanan 

Netflix menarik 

b. Fitur-fitur pada 

layanan Netflix 

memberikan 

pengalaman 

menarik tersendiri 

saat digunakan 

c. Netflix memiliki 

fitur yang tidak 

ditemukan pada 

layanan video 

lainnya 

2 Variabel terikat 

(Y) 

Motivasi Binge 

Watching 

(Libriani, 

Ruliana, & 

Yulianto, 2020) 

Enjoyment a. Merasa senang dan 

nyaman saat 

melakukan kegiatan 

binge watching di 

Netflix 

b. Menyukai kegiatan 

binge watching 

menggunakan 

layanan Netflix 

Likert 

Efficiency a. Menemukan 

kemudahan untuk 

melakukan binge 

watching di layanan 

Netflix 

b. Melakukan 

kegiatan binge 

watching di Netflix 

sebagai bentuk 

kepraktisan dalam 

mengkonsumsi 

media 

Fandom a. Melakukan 

kegiatan binge 

watching di Netflix 

sebagai bentuk 

fanship 

b. Menyimpan acara 

kesukaan di Netflix 

untuk ditonton 

secara terus 

menerus 
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Escape a. Melakukan 

kegiatan binge 

watching di Netflix 

untuk mengisi 

waktu luang 

b. Melakukan 

kegiatan binge 

watching di Netflix 

sebagai bentuk lari 

dari kenyataan 

Social 

Influence 

a. Melakukan 

kegiatan binge 

watching di Netflix 

karena menemukan 

tontonan yang 

menarik 

b. Melakukan 

kegiatan binge 

watching di Netflix 

karena pengaruh 

teman 

Sumber: Data Hasil Olahan Peneliti (Februari, 2022) 

 

 

3.6 Populasi dan Sampel Penelitian 

 

 

3.6.1 Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah remaja usia 20-24 tahun yang aktif 

menggunakan layanan SVOD Netflix dan berdomisili di Kota Bandar 

Lampung. Berdasarkan data BPS Kota Bandar Lampung tahun 2021 

terdapat 94.421 remaja di rentang usia tersebut (Badan Pusat Statistik, 

2022). Namun secara empiris, belum ditemukan secara pasti jumlah 

remaja usia 20-24 tahun yang aktif menggunakan layanan SVOD 

Netflix di Kota Bandar Lampung. Dengan mempertimbangkan biaya, 

tenaga serta akses peneliti untuk melakukan penelitian ini. Peneliti 

menentukan populasi didasarkan oleh data pengguna internet terbesar 

menurut APJII 2019-2020 yang berada pada rentang usia 20-24 tahun 

dan konten hiburan terbanyak yang dikunjungi pengguna internet 

adalah menonton video online. 
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3.6.2 Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan ciri-ciri dari suatu populasi. Jika 

populasinya besar dan peneliti tidak dapat mempelajari semuanya, 

misalnya karena keterbatasan sumber daya, waktu dan tenaga, peneliti 

dapat menggunakan sampel dari populasi tersebut dan apa yang telah 

peneliti pelajari dari sampel tersebut dapat memberikan beberapa 

kesimpulan tentang populasi yang digunakan. Untuk itu sampel 

penelitian benar-benar harus mewakili (representatif) populasinya. 

(Sugiyono, 2013). Berikut adalah kriteria sampel yang telah ditentukan 

peneliti dalam penelitian ini: 

1) Remaja berusia 20-24 tahun 

2) Berdomisili di Kota Bandar Lampung 

3) Telah berlangganan layanan SVOD Netflix 

 

Peneliti menggunakan rumus Lemeshow sebagai rumus penentuan 

jumlah sampel. Hal ini dikarenakan sampel yang tidak diketahui 

jumlahnya dihitung dengan menggunakan rumus Lemeshow (Gianto, 

2020).  

Berikut Rumus Lemeshow yaitu:  

 

𝒏 =
𝒁𝒂𝟐. 𝑷. 𝑸

𝑳𝟐
 

 

Keterangan:  

n : jumlah sampel  

Zα : skor z pada kepercayaan 95% = 1,96 (t table) α=5%  

P : maksimal estimasi 50% = 0,5  

Q : 1-P  

L : tingkat ketelitian 10% = 0,1 

 

Maka jumlah sampel yang akan diambil menggunakan rumus tersebut 

adalah: 
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𝒏 =
𝒁𝒂𝟐. 𝑷. 𝑸

𝑳𝟐
 

 

 

 

3.6.3 Teknik Sampling 

Teknik pengambilan sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini 

adalah probability sampling atau lebih spesifik menggunakan cluster 

random sampling. Menurut Sugiyono (2013), teknik pengambilan 

sampel jenis ini digunakan dalam penelitian apabila populasi yang akan 

diteliti sangat luas, contohnya penduduk pada sebuah kecamatan, 

kabupaten/kota, provinsi hingga dalam skala negara. Peneliti membagi 

jumlah sampel dalam penelitian ini berdasarkan 20 kecamatan di Kota 

Bandar Lampung. Berikut merupakan rumus cluster random sampling 

yang digunakan:  

 

 

Selanjutnya jumlah besarnya sampel per cluster didapatkan dengan 

rumus berikut:  

 

Keterangan:  

Fi : sampel pecahan cluster  

Ni : banyaknya populasi yang ada dalam cluster  

N : jumlah populasi  

n : jumlah sampel  
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Berdasarkan rumus tersebut, didapatkan pemerataan besaran sampel 

pada setiap kecamatan sebagai berikut. 

 

Tabel 3. Jumlah Sampel Berdasarkan Cluster  

 

No. Kecamatan 
Jumlah 

Populasi 

Jumlah 

Sampel 

1 Bumi Waras 5.115 5 

2 Enggal 2.320 2 

3 Kedamaian 4.689 5 

4 Kedaton 4.643 5 

5 Kemiling 7.172 8 

6 Labuhan Ratu 4.242 4 

7 Langkapura 3.528 4 

8 Panjang 6.544 7 

9 Rajabasa 4.664 5 

10 Sukabumi 6.143 6 

11 Sukarame 5.484 6 

12 Tanjung Karang Barat 5.308 6 

13 Tanjung Karang Pusat 4.528 5 

14 Tanjung Karang Timur 3.488 4 

15 Tanjung Senang 5.034 5 

16 Teluk Betung Barat 3.328 3 

17 Teluk Betung Timur 4.362 5 

18 Teluk Betung Utara 4.336 5 

19 Teluk Betung Selatan 3.471 4 

20 Way Halim 6.022 6 

Jumlah 94.421 100 

Sumber: Data Sekunder Hasil Olahan Peneliti (Februari, 2022) 

 

Dari hasil perhitungan sampel menggunakan Rumus Lemeshow, 

peneliti akan membagikan kuesioner. Berikut langkah-langkah 

menentukan 100 responden: 

1) Kuesioner berupa Google Formulir disebar melalui berbagai 

media sosial seperti Instagram, Whatsapp, Line, dll. 

2) Peneliti akan menyeleksi dan memilih sebanyak 100 responden 

yang sesuai dengan kriteria sampel penelitian dan mengambil 

responden dengan domisili sesuai yang dibutuhkan. 
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3) Peneliti akan mengurutkan responden dari 1-100 berdasarkan 

waktu pengisian kuesioner. 

 

 

3.7 Teknik Pengumpulan Data 

 

 

3.7.1 Kuesioner 

Kuesioner merupakan metode pengumpulan data dengan membagikan 

serangkaian pernyataan/pertanyaan secara tertulis kepada responden 

penelitian (Sugiyono, 2013). Pada penelitian ini, responden mengisi 

kuesioner yang telah diuji. Peneliti menyebarkan kuesioner kepada 100 

responden. Responden tentunya harus mewakili populasi dan sesuai 

kriteria sampel lalu mengisi kuesioner melalui Google Formulir yang 

disebarkan melalui platform media sosial. 

 

3.7.2 Studi Pustaka 

Pada penelitian ini peneliti mencari dan mengumpulkan literatur seperti 

buku, jurnal, penelitian terdahulu, dan artikel yang relevan dengan judul 

peneliti adapun website yang peneliti gunakan seperti google scholar 

dan website dengan domain ac.id dengan asumsi bahwa data dari 

website tersebut dapat divalidasi kebenarannya. Studi pustaka 

dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari berbagai buku teks, 

karya ilmiah, media massa, dll. Untuk mendukung atau menambah 

sumber informasi atau data yang diperlukan peneliti. 

 

 

3.8 Sumber Data 

 

 

3.8.1 Data Primer 

Data primer merupakan data yang diambil dari sumber pertama atau 

aslinya, seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuesioner. 

Misalnya, jika bank sedang membuat produk layanan baru dan ingin 

mengetahui bagaimana sikap konsumen tentang hal itu, maka 

wawancara atau survei pelanggan pun dilakukan. 
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3.8.2 Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan 

ditampilkan oleh pengumpul data primer atau pihak ketiga, dan data 

tersebut ditampilkan antara lain dalam bentuk tabel atau gambar. Data 

sekunder inilah yang akan digunakan peneliti untuk diolah lebih lanjut. 

Misalnya, data kinerja perbankan nasional diterbitkan oleh lembaga 

penelitian. 

 

 

3.9 Teknik Pengolahan Data 

 

 

Data yang diperoleh melalui tahap pengumpulan data merupakan data mentah 

yang memerlukan tahap pengolahan data sehingga bisa dianalisis. Berikut 

teknik pengolahan data dalam Abdullah (2015): 

 

1) Editing  

Tahap editing merupakan tahapan yang dilakukan peneliti setelah 

selesai mengumpulkan data di lokasi penelitian. Tahapan ini dilakukan 

karena data yang sebenarnya dikumpulkan seringkali tidak memenuhi 

harapan peneliti. Misalnya, hilang, duplikat, berlebihan, atau terlupakan 

sehingga perlu untuk diedit. 

2) Koding 

Tahap selanjutnya adalah mengkodekan atau mengkategorikan data 

(melakukan koding). Artinya, data yang diproses diberi simbol yang 

memiliki arti tertentu. Sehingga dalam analisis nanti, simbol-simbol ini 

dapat memudahkan peneliti. Tahapan coding dilakukan menggunakan 

dua cara yaitu dengan mengkode frekuensi dan mengkode simbol. 

3) Tabulasi 

Tabulasi adalah kegiatan pemrosesan data terakhir. Tujuannya adalah 

untuk menempatkan data dalam tabel tertentu dan mengurutkan angka 

untuk dihitung. Terdapat beberapa jenis-jenis tabel yang digunakan 

dalam sebuah penelitian ilmu sosial seperti tabel kerja atau tabel data. 
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3.10 Skala Data dan Penentuan Skor 

 

 

Skala likert dalam penelitian digunakan sebagai pengukur persepsi individu 

atau kelompok orang, pendapat, dan sikap tentang fenomena sosial. Fenomena 

sosial dalam penelitian ini ditetapkan secara khusus oleh peneliti dan 

disebutkan sebagai variabel penelitian (Sugiyono, 2013). Berikut skoring yang 

digunakan peneliti dalam penelitian ini: 

1) Sangat Setuju (SS) = Dengan skor 5  

2) Setuju (S) = Dengan skor 4  

3) Ragu-Ragu (RR) = Dengan skor 3  

4) Tidak Setuju (TS) = Dengan skor 2  

5) Sangat Tidak Setuju (STS) = Dengan skor 1 

 

 

3.11 Teknik Pengujian Instrumen 

 

 

Pengujian instrumen dilakukan dengan dua teknik yaitu uji validitas dan uji 

reliabilitas. Pengujian instrumen ini akan dilakukan dengan menyebarkan 

kuesioner kepada 30 responden yang sesuai dengan kriteria sampel penelitian 

(Sugiyono, 2015). 

 

3.11.1 Uji Validitas 

Formula Pearson Product Moment digunakan dalam analisis ini. 

Variabel pengujian dianggap benar dalam rumus ini jika dari hasil 

pengujian diperoleh r hitung > r tabel yang ditentukan dengan 

menggunakan software SPSS.  

Berikut rumus Pearson Product Moment:  

 

 

 

Keterangan:  

rxy: koefisien korelasi  
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𝑁 : banyaknya sampel  

𝑋 : nilai/skor item X  

𝑌 : nilai/skor item Y  

 

3.11.2 Uji Reliabilitas 

Uji alpha cronbach digunakan dalam analisis ini untuk menentukan 

reliabilitas. Suatu instrumen penelitian dapat dikatakan reliabel bila 

mendapati nilai alpha > r tabel dengan taraf kepercayaan sebesar 95% 

atau tingkat signifikansi 5% menggunakan bantuan program SPSS.  

Berikut rumus Alpha Cronbach:  

 

 

 

Keterangan:  

α : nilai reliabilitas  

𝑘 : banyaknya item pernyataan  

∑𝑆𝑖² : total varians butir  

𝑆² : varians total 

 

Dalam teknik formula Alpha Cronbach, tingkat reliabilitas diukur 

berdasarkan skala 0-1 dengan pembagian tingkatan reliabel menurut 

(Sugiyono, 2007) sebagai berikut, jika Alpha > 0.00 s/d 0.20 maka 

reliabel sangat rendah, jika Alpha > 0.20 s/d 0.40 maka reliabel rendah, 

jika Alpha > 0.40 s/d 0.60 maka reliabel cukup, jika Alpha > 0.60 s/d 

0.80 maka reliabel tinggi, dan jika Alpha > 0.80 s/d 1.00 maka reliabel 

sangat tinggi. 
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3.12 Teknik Analisis Data 

 

 

3.12.1 Analisis Regresi Linear Sederhana 

Peneliti menggunakan metode dasar pengolahan data regresi linear 

dalam penelitian ini. Analisis regresi linear sederhana merupakan 

metode analisis data untuk menentukan apakah satu variabel 

berpengaruh pada variabel lain. Analisis regresi ini digunakan untuk 

melakukan prediksi, bagaimana perubahan nilai variabel satu apabila 

nilai variabel lainnya dinaikkan atau diturunkan (Sugiyono, 2015). 

Variabel-variabel dalam teknik analisis ini adalah variabel 

bebas/independen (simbol Y) atau variabel dipengaruhi dan variabel 

terikat/dependen (simbol X) atau variabel yang berpengaruh. 

 

Berikut rumus persamaan regresi linear sederhana yaitu:  

 

𝑌 = α + b𝑋 

 

Keterangan:  

𝑌 : variabel dependen/terikat dalam penelitian  

𝑋 : variabel independen/bebas dalam penelitian  

α : nilai konstan atau harga 𝑌 bila 𝑋 = 0  

b : koefisien regresi merupakan angka peningkatan atau penurunan 

variabel dependen yang didasarkan pada variabel independen. Bila b 

(+) maka naik, bila b (-) maka turun,  

 

Nilai α dihitung dengan menggunakan rumus:  

 

 

Nilai b dihitung dengan menggunakan rumus:  

𝒃 =
𝒏 ∑ 𝑿𝒀 −  ∑ 𝑿 ∑ 𝑿𝒀

𝒏 ∑ 𝑿𝟐  − (∑ 𝑿)𝟐
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Keterangan:  

𝑛 : jumlah sampel  

𝑋 : jumlah skor akhir dari variabel bebas  

𝑌 : jumlah skor variabel terikat 

 

3.12.2 Koefisien Determinasi 

Teknik statistik yang digunakan peneliti untuk mencari besarnya 

pengaruh variabel satu dengan lainnya yaitu dengan menghitung besar 

nilai koefisien determinasi (Sugiyono, 2013). Umumnya rumus 

koefisien determinasi yaitu: 

 

𝐊𝐝 = (𝒓)𝟐 . 𝟏𝟎𝟎%  

 

Keterangan: 

Kd : koefisien determinasi 

r : koefisien korelasi  

 

3.12.3 Koefisien Korelasi 

Teknik statistik yang kerap kali digunakan untuk mencari hubungan 

antara variabel untuk data numerik adalah teknik korelasi dengan 

Pearson atau dikenal dengan Correlation Product Moment. Korelasi 

Pearson Product Moment, merupakan pengukuran parametrik, yang 

akan menghasilkan koefisien korelasi yang berfungsi untuk mengukur 

kekuatan hubungan linier antara dua variabel (Yanti dan Akhri, 2021). 

 

 

3.13 Pengujian Hipotesis 

 

 

Pengujian mengenai apakah terdapat pengaruh antara perceived enjoyment 

terhadap motivasi binge watching pada layanan SVOD Netflix, kemudian 

dilakukan dengan uji t dan akan menggunakan tabel t (Sugiyono, 2013). 
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Rumus berikut digunakan untuk pengujian tahap relevansi dan pengecekan 

hipotesis.  

 

 

 

Keterangan:  

𝑡 : harga signifikansi korelasi  

𝑛 : jumlah sampel  

𝑟² : koefisiensi korelasi  

 

Hipotesis statistik uji t dinyatakan dengan tingkat signifikan adalah dengan 

membandingkan nilai t hitungnya dengan t tabelnya:  

1) Jika t hitung ≥ t tabel pada taraf signifikansi 0,05 maka H0 ditolak dan 

H1 diterima, artinya perceived enjoyment berpengaruh terhadap 

motivasi binge watching pada layanan SVOD Netflix.  

2) Jika t hitung ≤ T tabel pada taraf signifikansi 0,05 maka H0 diterima 

dan H1 ditolak, artinya perceived enjoyment tidak berpengaruh 

terhadap motivasi binge watching pada layanan SVOD Netflix. 



 

 

 

 

 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

5.1 Simpulan 

 

 

Berdasarkan hal-hal yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, permasalahan 

yang ingin diketahui dalam penelitian ini yaitu mengenai seberapa besar 

pengaruh perceived enjoyment terhadap motivasi binge watching pada layanan 

SVOD Netflix. Dari hasil analisis dan pembahasan yang telah dipaparkan maka 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

 

1. Berdasarkan hasil uji regresi linear sederhana diperoleh persamaan, Y = 

12,711 + 0,510X sehingga variabel X (perceived enjoyment) berpengaruh 

positif terhadap variabel Y (motivasi binge watching) pada remaja usia 20-

24 tahun pengguna layanan SVOD Netflix di Kota Bandar Lampung.  

 

2. Berdasarkan uji hipotesis, diperoleh hasil bahwa t hitung lebih besar dari t 

tabel (10,750 > 1,984), dengan demikian H0 ditolak dan H1 diterima, yang 

artinya terdapat pengaruh antara perceived enjoyment terhadap motivasi 

binge watching pada remaja usia 20-24 tahun pengguna layanan SVOD 

Netflix di Kota Bandar Lampung sehingga variabel X memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap variabel Y.  

 

3. Nilai koefisien determinasi atau R square sebesar 0,541. Nilai ini 

mengandung arti bahwa pengaruh variabel X terhadap variabel Y adalah 

sebesar 54,1%. Nilai tersebut menentukan bahwa perceived enjoyment 

memberikan pengaruh terhadap motivasi binge watching pada remaja usia 

20-24 tahun pengguna layanan SVOD Netflix di Kota Bandar Lampung. 
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Sedangkan 45,9% lainnya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti 

dalam penelitian ini.  

 

4. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, memberikan gambaran bahwa 

perceived enjoyment yang dirasakan seperti fun, rich content, enjoy, dan 

interesting features dapat mempengaruhi kegiatan binge watching 

seseorang yang dilihat dari motivasinya meliputi enjoyment, efficiency, 

fandom, escape, dan social influence.  

 

 

5.2 Saran 

 

 

Berdasarkan kesimpulan dan penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti 

mengajukan beberapa saran yang dapat diperhatikan antara lain: 

 

1. Peneliti menyarankan kepada penelitian-penelitian selanjutnya agar dapat 

mengembangakan variabel-variabel yang digunakan. Sehingga akan 

banyak referensi penelitian yang berhubungan dengan pola konsumsi 

media (binge watching) dan mengetahui lebih lanjut mengenai hal-hal yang 

tidak diteliti dalam penelitian ini. 

 

2. Dalam penelitian ini menggunakan layanan SVOD Netflix sebagai fokus 

penelitiannya. Peneliti menyarankan kepada penelitian-penelitian 

selanjutnya untuk mencoba mendalami fenomena binge watching dan 

hubungannya dengan layanan subscription video on demand lain. Sehingga 

dapat memperkaya ilmu mengenai perkembangan media baru. 

 

3. Tanpa mengurangi rasa hormat, peneliti menyarankan kepada pihak 

layanan SVOD Netflix untuk dapat menggunakan penelitian ini dan 

hasilnya sebagai bentuk referensi mengenai pengguna Netflix di Indonesia 

khususnya remaja usia 20-24 tahun di Kota Bandar Lampung sehingga 

dapat terus meningkatkan kualitasnya dari berbagai aspek. 
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