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ABSTRAK 

 

Sejak melandanya Covid-19 pada Maret 2020 di Indonesia 

perlahan membuat perilaku masyarakat kian berubah, masyarakat 

mencari hiburan di tengah pandemi melalui konten berbasis internet. 

Menghasilkan peningkatan permintaan untuk layanan streaming 

berbasis langganan. Dari hasil sebuah penelitian yang dilakukan oleh 

perusahaan marketing, menunjukkan bahwa tingkat pengguna layanan 

gratis lebih tinggi dari pengguna layanan berbayar yang menunjukkan 

bahwa persepsi yang diberikan konsumen atas layanan gratis memiliki 

nilai yang lebih tinggi sehingga memicu  penyedia produk atau jasa 

harus memberikan sesuatu yang menarik konsumen untuk bersedia 

membayar harga premium untuk produk atau jasa yang akan dibeli. 

Sehingga penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui pengaruh 

Perceived Enjoyment terhadap Intention To Continue Willingness To 

Pay Premium Price, Pengaruh Perceived Enjoyment terhadap 

Customer Satisfaction, dan peran Customer Satisfaction dalam 

memediasi Perceived Enjoyment Terhadap Intention To Continue 

Willingness To Pay Premium Price Menurut Perspektif Islam. 

Penelitian ini berjenis metode kuantitatif dengan menggunakan 

teknik Nonprobability sampling yang meliputi Sampling Purposive. 

Teknik pengumpulan data menggunakan studi literature dan kuesioner 

dengan skala likert yang disebarkan kepada pengguna pengguna yang 

sudah pernah atau sedang menggunakan layanan premium streaming 

online selama pandemi covid-19 melalui google form yang diuji 

menggunakan IBM SPSS Statistics 26. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perceived Enjoyment 

berpengaruh signifikan terhadap Intention To Continue Willingness To 

Pay Premium Price, Perceived Enjoyment berpengaruh signifikan 

terhadap Customer Satisfaction, dan variabel Customer Satisfaction 

mampu memediasi Perceived Enjoyment terhadap Intention To 

Continue Willingness To Pay Premium Price. Sehingga semua 

hipotesis diterima. 

 

Kata Kunci: Customer Satisfaction, Perceived Enjoyment, 

Willingness to Pay 
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ABSTRACT 

 

Since the Covid-19 hit in March 2020 in Indonesia has slowly 

changed people's behavior, people are looking for entertainment in 

the midst of a pandemic through internet-based content. Resulting in 

increased demand for subscription-based streaming services. From 

the results of a study conducted by a marketing company, it shows that 

the level of users of free services is higher than users of paid services 

which indicates that the perception given by consumers of free 

services has a higher value, thus triggering product or service 

providers to provide something that attracts consumers to buy 

services. willing to pay a premium price for the product or service to 

be purchased. So this study aims to determine the effect of Perceived 

Enjoyment on Intention To Continue Willingness To Pay Premium 

Price, Effect of Perceived Enjoyment on Customer Satisfaction, and 

the role of Customer Satisfaction in mediating Perceived Enjoyment 

on Intention To Continue Willingness To Pay Premium Price 

According to an Islamic Perspectuve. 

This research is quantitative by using nonprobability sampling 

technique which includes purposive sampling. The data collection 

technique uses a literature study and questionnaires with a Likert 

scale which are distributed to users who have used or are currently 

using premium online streaming services during the Covid-19 

pandemic through google forms which were tested using IBM SPSS 

Statistics 26. 

The results showed that perceived enjoyment had a significant 

effect on intention to continue willingness to pay premium price, 

perceived enjoyment had a significant effect on customer satisfaction, 

and the customer satisfaction variable was able to mediate perceived 

enjoyment on intention to continue willingness to pay premium price. 

So that all hypotheses are accepted. 

 

Keywords: Willingness to Pay, Perceived Enjoyment, Customer 

Satisfaction. 
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MOTTO 

 

ۡويَاَۖ َوأَۡحِسه َوٱۡبتَِغ فِيَمآ  ُ ٱلدهاَر ٱۡۡلِٓخَرةََۖ َوََل تَىَس وَِصيبََك ِمَه ٱلدُّ َءاتَٰىَك ٱَّلله

َ ََل يُِحبُّ  ُ إِلَۡيَكَۖ َوََل تَۡبِغ ٱۡلفََساَد فِي ٱۡۡلَۡرِضَۖ إِنه ٱَّلله َكَمآ أَۡحَسَه ٱَّلله

 ٧٧ٱۡلُمۡفِسِديَه  
 

“Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah 

dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan 

bagianmu di dunia dan berbuatbaiklah (kepada orang lain) 

sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu 

berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang 

yang berbuat kerusakan.” (Q.S Al-Qashas: 77)  
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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Sebagai langkah awal guna mendapatkan gambaran yang jelas 

serta mudah dalam memahami skripsi ini, maka penulis memberikan 

uraian terhadap penegasan judul sehingga diharapkan tidak terjadi 

kesalahpahaman terhadap cakupan judul skripsi yang akan dibahas. 

Judul proposal skripsi ini adalah “Pengaruh Perceived Enjoyment 

Terhadap Intention To Continue Willingness To Pay Premium 

Price Pada Pengguna Layanan Premium Online Streaming  

Dengan Customer Satisfaction Sebagai Variabel Mediasi Menurut 

Perspektif Islam”. 

1. Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu orang 

atau benda yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau 

perbuatan seseorang.
1
 

2. Perceived Enjoyment dapat didefinisikan sebagai motivasi 

intrinsik yang menekankan pada proses penggunaan dan 

mencerminkan kesenangan dan kenikmatan yang terkait 

dalam penggunaan sistem.
2
 

3. Intention To Continue Willingness To Pay Premium Price 

adalah niat untuk terus bersedia membayar harga lebih tinggi 

untuk sebuah merek tertentu dibandingkan dengan merek 

lainnya.
3
 

4. Pengguna Layanan Premium adalah pengguna yang 

mempunyai tingkat lebih tinggi daripada pengguna biasa.
4
 

                                                             
1 Pusat Pembinaan Dan pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011) 
 2Christina Whidya Utami, Manajemen Ritel: Strategi Dan Implementasi 

Operasional Bisnis Ritel Modern Di Indonesia (Jakarta: Salemba Empat, 2010). 
3 Maria Gracella Lumba, “Peran Brand Love Terhadap Brand Loyalty Dan 

Willingness To Pay Premium Price Pada Pembeli Iphone Di Surabaya,” Agora 7, no. 

1 (2019): 287271. 
4 Matti Mäntymäki and A.K.M. Najmul Islam, “Gratifications from Using 

Freemium Music Streaming Services: Differences between Basic and Premium 
Users,” in Texas Conference: International Confererence on Information System, 

(2015). 



 
 

2 

5. Customer Satisfaction  adalah tingkat perasaan seseorang 

setelah membandingkan kinerja atau hasil yang dirasakan 

kemudian dibandingkan dengan harapan. Tingkat kepuasan 

pelanggan sangat tergantung pada mutu suatu produk atau 

jasa.
5
 

Berdasarkan penjelasan dari istilah-istilah diatas, maka dapat 

ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan judul ini adalah untuk 

mengetahui dan mengkaji tentang bagaimana pengaruh dari variabel 

perceived enjoyment terhadap intention to continue willingness to pay 

premium price dengan customer satisfacation sebagai variabel 

mediasi atau variabel penghubung antara variabel perceived enjoyment 

dengan intention to continue willingness to pay premium price 

menurut perspektif islam. 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Sejak melandanya Covid-19 pada Maret 2020 di Indonesia 

perlahan membuat kebiasaan masyarakat kian berubah, sebagian besar 

aktivitas yang biasa dilakukan di luar rumah kini menjadi terbatas 

seiring diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) 

oleh pemerintah setempat. Masyarakat tidak hanya bekerja dari 

rumah, tetapi juga mencari keterampilan baru dan mencari hiburan di 

tengah pandemi melalui konten berbasis internet. Isolasi telah 

meningkatkan penggunaan digital di rumah, menghasilkan 

peningkatan permintaan untuk layanan streaming berbasis langganan.
6
 

Covid-19 membawa dinamika besar  bagi platform online streaming
7
 

Dimana sejauh ini industri streaming diuntungkan dari krisis.
8
 Hasil 

penelitian dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan Kementrian 

                                                             
5Supranto, Pengukuran Tingkat Kepuasan Pelanggan. (Jakarta : Rineka 

Cipta, 2011) 
6Garima Gupta and Komal Singharia, “Consumption of OTT Media 

Streaming in COVID-19 Lockdown: Insights from PLS Analysis,” Vision 25, no. 1 

(2021): 36–46, https://doi.org/10.1177/0972262921989118. 
7Antonios Vlassis, “Global Online Platforms, COVID-19, and Culture: The 

Global Pandemic, an Accelerator towards Which Direction?,” Media, Culture and 

Society 43, no. 5 (2021): 957–69, https://doi.org/10.1177/0163443721994537. 
8Shuhui Sophy Cheng, Shao Liang Chang, and Chi Ying Chen, 

“Problematic Use of Live Video Streaming Services: Impact of Personality Traits, 
Psychological Factors, and Motivations,” ACM International Conference Proceeding 

Series Part F147956 (2019): 487–90, https://doi.org/10.1145/3316615.3316620. 



 
 

3 

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf)  kepada sekitar 300 

responden menunjukkan bahwa  50,2 persen responden mulai 

berlangganan saluran VoD sejak pandemi COVID-19. Dari angka 

tersebut, setengahnya berlangganan lebih dari satu saluran VoD.
9
 

Beberapa layanan hiburan berbasis internet yang popularitasnya 

tumbuh pesat adalah layanan konten Streaming Video on-Demand 

(SVOD) seperti Netflix, Viu, WeTV, Disney+ Hotstar, Iflix, HOOQ, 

HBO dan Youtube Premium. Popularitas ini tumbuh selain karena 

teknologi dan peningkatan kualitas yang dimiliki layanan streaming 

tersebut, juga karena kebutuhan hiburan masyakarat yang semakin 

beragam.  

Hal di atas dibuktikan dengan meledaknya series Squid Game 

yang diluncurkan oleh salah satu layanan over the top (OTT) yaitu 

Netflix. Series yang berasal dari Korea Selatan tersebut dirilis pada 

September 2021 dengan jumlah 9 episode. Dalam sebulan, serial 

tersebut telah ditonton sebanyak 1,65 triliun jam dan menempati posisi 

nomor 1 di TV Paling Populer (Non-Inggris). Saat itu, layanan 

streaming Netflix memiliki tingkat penonton tertinggi.
10

 

Sebuah perusahaan konsultan marketing, MarkPlus, Inc dalam 

survei yang dilakukannya menyatakan bahwa pengguna layanan over 

the top (OTT), layanan berbayar dan free online streaming mengalami 

peningkatan selama pandemi. Penilaian itu didapat dari hasil survei 

yang diikuti oleh 110 responden di seluruh Indonesia dalam minggu 

terakhir pada November 2021 dengan rentang usia mayoritas 25 

hingga 45 tahun yang menunjukkan adanya perubahan kebiasaan 

masyarakat dalam mengonsumsi konten dan platform media sebelum 

dan selama pandemi Covid-19 dimana sebelumnya media sosial 

menjadi platform idola bagi masyarakat di masa pandemi ini kini 

menurun dari 82,7% menjadi 79%. Peningkatan konsumsi media 

                                                             
9Kanetasya Sabilla dan Achsanah Hidayatina, “Layanan Streaming Film 

Berkembang Pesat tapi Mustahil Geser Bioskop” tirto.id, 2021, 

https://tirto.id/layanan-streaming-film-berkembang-pesat-tapi-mustahil-geser-

bioskop-gcw9 
10Jonathan Abnerio Arkananta et al., “Implications of the Ethics of Life and 

Society’s Views on the South Korean Series: Squid Game,” Osfpreprints, 2021, 

https://osf.io/wd5cb/. 
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justru terjadi pada penggunaan layanan berbayar dari 22,7% menjadi 

26,4% dan free online streaming dari 51,8% menjadi 56,4%.
11

 

 
Gambar 1.1 

Grafik Peningkatan Konsumsi Media di Masa Pandemi Covid-19 

Sumber: Markplus.inc 

 

Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa tingkat pengguna layanan 

gratis lebih tinggi dari pengguna layanan streaming berbayar, hal ini 

terjadi karena bagi beberapa pengguna tidak ingin membayar untuk 

aplikasi dan terbiasa dengan aplikasi gratis.  Karena pengguna gratis 

tidak perlu mengorbankan apapun untuk mendapat layanan tersebut. 

Hal ini dapat membuat persepsi yang diberikan konsumen atas 

layanan gratis memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan 

layanan premium
12

  yang juga dapat mempengaruhi persepsi pengguna 

premium. Penyedia produk atau jasa juga perlu memberikan sesuatu 

yang menarik konsumen. Hal ini sangat penting karena hal tersebut 

                                                             
11Elsa Catriana, “Survei MarkPlus: Streaming Jadi Idola Masyarakat Selama 

Covid-19” money.kompas.com, 2020, 
https://money.kompas.com/read/2020/06/05/192900026/survei-markplus--streaming-

dan-tv-berbayar-jadi-idola-masyarakat-selama-covid. 
12Auliana Febriani and Ermina Tiorida, “Pengaruh Perceived Value Spotify 

Premium Terhadap Kepuasan Pelanggan (Studi Pada Mahasiswa Di Wilayah 
Bandung Raya),” In Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar  

10, no. 1 (2019): 1193–1203. 
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merupakan bahan pertimbangan konsumen untuk bersedia membayar 

harga premium untuk suatu produk atau jasa yang akan dibeli.  

Selain menimbulkan persepsi di atas, menurut survei yang 

dilakukan oleh YouGov untuk Coalition Against Privacy (CAP) dari 

Asia Video Industry Association (AVIA) juga mengungkapkan bahwa 

sebanyak 63% konsumen online di Indonesia masih menggunakan 

layanan streaming ilegal.
13

 Dimana hal ini sangat merugikan berbagai 

pihak khususnya penyedia layanan streaming legal sekaligus termasuk 

dalam pelanggaran hak cipta padahal dengan layanan streaming legal 

ini, dapat mendukung para penyedia konten khusus indutsri perfilman, 

serta berkontribusi dengan berinvestasi dalam program-program yang 

mengidentifikasi, mendukung suara dan perspektif baru serta 

membantu membuka peluang baru bagi komunitas yang kurang 

terwakili di dunia hiburan. 

Platform-platform streaming legal menyediakan harga serta paket 

yang beragam, mulai dari paket individu, paket keluarga, paket 

berdasarkan kualitas konten, paket harian hingga tahunan sehingga 

dapat menyesuaikan kebutuhan pelanggan dengan keuntungan seperti 

dapat mengunduh semua konten, menonton secara premier dan 

berbagai manfaat lainnya. Dilansir dari masing-masing web platform, 

adapun harga-harga layanan premium atau berbayar sebagai berikut: 

 

Tabel 1.1 

Daftar Harga Layanan Streaming Per Tahun 2022 

No Platform Harga Paket 

1.  Netflix Rp. 54.000 – Rp. 186.000 

2. Viu Rp. 30.000 – Rp. 100.000 

3. Disney+ Hotstar Rp. 39.000 – Rp. 199.000 

4. Iflix Rp. 1.900 – Rp. 374.000 

5. Video Rp. 10.000 – Rp. 299.000 

6 HBO GO Rp. 59.000 – Rp. 159.000 

7. Youtube Premium Rp. 34.990 – Rp. 89.000 

 Sumber data: website platform diolah penulis (2022) 

                                                             
13Rahmi Arfiah Ardan, “Katakan Tidak Pada Menonton Film Bajakan” 

Kumparan.com, 2022. https://kumparan.com/amiamiardan/katakan-tidak-pada-

menonton-film-bajakan-1ut4HxZ7VyB/3 
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Menurut Homburg, Willingness to pay a premium price adalah 

harga tinggi yang bersedia dibayarkan oleh konsumen untuk 

mendapatkan barang atau jasa.
14

  Sedangkan menurut Han et al. dalam 

peneltian Kesumahati, Willingness to pay a premium price adalah 

harga yang sangat tinggi yang dapat dikeluarkan oleh seorang 

(konsumen) yang ingin dibayarkan untuk memperoleh suatu kegunaan 

yang baik berupa barang atau jasa dan untuk mencari tau sejauh mana 

dan seberapa besar seorang pengguna atau pembeli mengapresiasikan 

layanan yang digunakan mereka. Willingness to pay a premium price 

juga merupakan nilai ekonomi yang diartikan sebagai pengukuran 

jumlah maksimum seseorang  berkeinginan mengorbankan barang dan 

jasa untuk memperoleh barang dan jasa lainnya.
15 

Menumbuhkan minat konsumen untuk kembali melakukan 

pembelian dengan harga tinggi dalam bisnis online tidaklah mudah. 

Apabila perusahaan tidak dapat memberikan sebuah nilai atas produk 

atau layanan yang ditawarkannya, konsumen tentu tidak akan tertarik 

karena pada dasarnya konsumen akan membeli atau menggunakan 

sesuatu yang berguna bagi dirinya. Perusahaan penyedia layanan 

streaming perlu mengetahui faktor apa yang penting bagi pengguna 

premium agar pengguna senantiasa menggunakan layanan premium 

secara terus menerus atau melakukan niat pembelian kembali salah 

satunya seperti perceived enjoyment.16
 

Perceived enjoyment dapat dikatakan suatu kondisi dimana 

kegiatan untuk menggunakan sistem tertentu, dianggap 

menyenangkan dalam dirinya sendiri, selain dari setiap konsekuensi 

kinerja yang dihasilkan dari penggunaan sistem. Karena pada 

                                                             
14Wayne D. Hoyer Christian Homburg, Nicole Koschate, “Do Satisfied 

Customers Really Pay More? A Study of the Relationship between Customer 
Satisfaction and Willingness to Pay,” Journal of Marketing 69, no. No. 2 (2005): 84–

96. 
15Erilia Kesumahati and Yogi Marbun, “Analisis Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhi Trust Dan Pengaruhnya Terhadap Willingness To Pay A Premıum 
Prıce Pada Layanan Premium Online Streaming” 1, no. 1 (2021), 

https://journal.uib.ac.id/index.php/conescintech. 
16Jiyoung Cha, “Exploring the Internet as a Unique Shopping Channel to 

Sell Both Real and Virtual Items: A Comparison of Factors Affecting Purchase 
Intention and Consumer Characteristics,” Journal of Electronic Commerce Research 

12, no. 2 (2011): 115–32. 
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dasarnya enjoyment yang dirasakan secara positif akan mempengaruhi 

niat untuk melanjutkan dan tingkat kepuasan.
17

 Tingkat kepuasan 

menjadi salah satu faktor penting agar terciptanya hubungan baik 

antara customer dengan penjual.
18

 Tingkatan kepuasan dapat mengacu 

pada fungsi dari perbedaan antara kinerja yang dirasakan dengan 

harapan. Apabila kinerja, khususnya kinerja pelayanan dan lain 

sebagainya di bawah harapan, maka pelanggan akan tidak puas. Bila 

kinerja sesuai harapan, maka pelanggan akan memberikan ungkapan 

rasa kepuasannya. Sedangkan bila kinerja melebihi harapan pelanggan 

akan sangat puas harapan pelanggan dapat dibentuk oleh pengalaman 

masa lampau, komentar dari kerabatnya serta janji dan informasi dari 

berbagai media. Pelanggan yang puas akan setia lebih lama, kurang 

sensitive terhadap harga dan memberi komentar yang baik tentang 

perusahaan tersebut.
19

 Hal inilah yang membuktikan bahwa Customer 

Satisfaction juga merupakan salah satu variabel penting untuk diteliti 

sebagai mediator karena konsumen yang puas cenderung bertahan 

dengan layanan yang diberikan.
20

  

Namun, dalam menggunakan atau mengkonsumsi suatu produk 

atau jasa haruslah sesuai dengan prinsip islam. Islam mengajarkan 

dalam mengkonsumsi suatu barang/jasa harus memperhatikan etika 

konsumsi yang mana yang dibenarkan dan mana yang tidak 

dibenarkan. Dalam ekonomi konvensional, manusia disebut rasional 

secara ekonomi jika mereka selalu memaksimumkan kepentingan 

sendiri, yaitu utility untuk konsumen dan keuntungan untuk produsen. 

                                                             
17

Juniwati Juniwati, “Pengaruh Perceived Ease of Use, Enjoyment Dan 

Trust Terhadap Repurchase Intention Dengan Customer Satisfaction Sebagai 

Intervening Pada Belanja Online (Studi Pada Mahasiswa Universitas Tanjungpura 
Pontianak),” Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan 4, no. 1 (2015): 140, 

https://doi.org/10.26418/jebik.v4i1.11465. 
18Sumarto Susilowati Luky, “Anteseden Dan Luaran Dari Kepuasan 

Pelanggan,” Ekonomika-Bisnis Vol. 02 (2010): 371–83. 
19Ade Syarif Maulana, “Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Harga Terhadap 

Kepuasaan Pelanggan PT. TOI,” Jurnal Ekonomi Volume 7, no. 2 (2016): 113–25. 
20Heng-Chi Chih Yu Te Tu, Mei-Lien Li, “An Empirical Study of Corporate 

Brand Image, Customer Perceived Value and Satisfaction on Loyalty in Shoe 
Industry,” Journal of Economics and Behavioral Studies 5, no. 7 (n.d.): 469-483 

(ISSN: 2220-6140). 
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Sementara itu dalam ekonomi Islam pelaku ekonomi, produsen atau 

konsumen, akan berusaha untuk memaksimalkan maslahat.
21

 

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik melakukan 

penelitian mengenai bagaimana perceived enjoyment mempengaruhi 

intention to continue willingness to pay premium price yang dimediasi 

oleh customer satisfaction menurut perspektif islam. 

 

C. Identifikasi dan Batasan Masalah 

Identifikasi masalah dalam sebuah penelitian merupakan hal yang 

sangat penting, maka dapat dikemukakan identifikasi sebagai berikut: 

1. Persepsi pengguna terhadap layanan gratis memiliki nilai 

lebih tinggi dibandingkan layanan premium. 

2. Pengguna gratis memiliki presentase lebih tinggi 

dibandingkan pengguna layanan berbayar. 

Untuk memperjelas batasan ruang lingkup permasalahan guna 

mendapatkan penelitian yang jelas dan terarah maka permasalahan 

dibatasi pada: 

1. Pengaruh Perceived Enjoyment terhadap Intention To 

Continue Willingness To Pay Premium Price Pada Pengguna 

Layanan  Premium Streaming Online yang dimediasi oleh 

Customer Satisfaction.  

2. Subjek pada penelitian ini adalah pengguna yang sedang 

maupun sudah pernah menggunakan layanan premium atau 

pengguna prabayar. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dikemukakan 

rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Apakah Perceived Enjoyment Dapat Mempengaruhi Intention 

To Continue Willingness To Pay Premium Price? 

2. Apakah Perceived Enjoyment Dapat Mempengaruhi Customer 

Satisfaction? 

                                                             
21Pusat pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, Ekonomi Islam, 

(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011) 
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3. Apakah Customer Satisfaction dapat Memediasi Perceived 

Enjoyment Terhadap Intention To Continue Willingness To 

Pay Premium Price? 

4. Bagaimana Pengaruh Perceived Enjoyment terhadap Intention 

to Continue Willingness to Pay Premium Price yang dimediasi 

oleh Customer Satisfaction Menurut Perspektif Islam? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah penulis sebutkan 

diatas, maka tujuan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Pengaruh Perceived Enjoyment 

Terhadap Intention To Continue Willingness To Pay Premium 

Price. 

2. Untuk Mengetahui Bagaimana Pengaruh Perceived Enjoyment 

Terhadap Customer Satisfaction. 

3. Untuk Mengetahui Apakah Customer Satisfaction mampu 

Memediasi Pengaruh  Perceived Enjoyment Terhadap 

Intention To Continue Willingness To Pay Premium Price. 

4. Untuk Mengetahui Pengaruh Perceived Enjoyment terhadap 

Intention to Continue Willingness to Pay Premium Price yang 

dimediasi oleh Customer Satisfaction Menurut Perspektif 

Islam 

 

F. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah: 

1. Secara teoritis: 

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

serta memperkuat terhadap teori-teori yang sudah ada atau 

yang berkaitan dengan pelayanan premium streaming 

online. 

b. Menjadi referensi dan bahan untuk penelitian-penelitian 

selanjutnya yang berkaitan dengan perilaku pengguna 

premium streaming online. 
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2. Secara praktis: 

a. Memberi masukan kepada pelaku bisnis khususnya 

pemasar di bidang hiburan dalam menyusun strategi yang 

berkenaan dengan layanan premium streaming online. 

b. Memberikan manfaat bagi peneliti dalam menyelesaikan 

tugas akhir untuk mendapatkan gelar Sarjana. 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Penelitian Terdahulu merupakan kumpulan dari hasil-hasil 

penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu itu 

sendiri. Dari penelitian yang dilakukan terdapat beberapa penelitian 

yang berkaitan dengan beberapa variabel dalam penelitian ini. 

Sehingga hasil dari penelitian tersebut akan menjadi salah satu bahan 

referensi serta acuan dalam penelitian ini. Berikut penelitian-

penelitian yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan: 

 

Tabel 1.2 

Penelitian Terdahulu 

No Nama Peneliti Judul Hasil Penelitian 

1. Vera Gitta 

Fernanda 

(2021) 

Mediating 

Effect Of 

Customer 

Satisfaction In 

The 

Relationship 

Between 

Perceived 

Usefulness, 

Enjoyment, And 

Price On 

Willingness To 

Re-Subscribe 

(Empirical 

Study Among 

Hasil penelitian ini bahwa 

Perceived Enjoyment 

berpengaruh positif 

terhadap Willingness To 

Re-Subscribe dan Customer 

Satisfaction mampu 

memediasi hubungan antara 

Enjoyment terhadap 

Willingness To Re-

Subscribe.22
 

                                                             
22Vera Gitta Fernanda., “Mediating Effect Of Customer Satisfaction In The 

Relationship Between Perceived Usefulness, Enjoyment, And Price On Willingness 
To Re-Subscribe (Empirical Study Among Netflix Users),” Jurnal Manajemen 

Update Vol. 10, no. 2 (2021). 
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Netflix Users) 

2. Made Ayu 

Swari 

Oktarini dan I 

Made 

Wardana 

(2018) 

Peran Customer 

Satisfaction 

Memediasi 

Pengaruh 

Perceived Ease 

of Use dan 

Perceived 

Enjoyment 

terhadap 

Repurchase 

Intention 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

variabel perceived 

enjoyment berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap customer 

satisfaction.  Variabel 

perceived enjoyment dan 

customer satisfaction 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap niat 

pembelian ulang. Customer 

Satisfaction dinilai mampu 

memediasi pengaruh 

perceived enjoyment 

terhadap niat pembelian 

ulang dengan tingkat 

keyakinan di atas 95%.
23

 

3. Ribut Basuki, 

Zeplin Jiwa 

Husada 

Tarigan, 

Hotlan 

Siagian, Liem 

Satya 

Limanta, Dwi 

Setiawan, 

Jenny 

Mochtar 

(2022) 

 

The effects of 

perceived ease 

of use, 

usefulness, 

enjoyment and 

intention to use 

online platforms 

on behavioral 

intention in 

online movie 

watching during 

the pandemic 

era 

Penelitian ini menunjukkan 

hasil bahwa kenikmatan 

yang dirasakan oleh 

pengguna (perceived 

enjoyment) berpengaruh 

positif signifikan terhadap 

intention to use and 

behavioral intention. 

Enjoyment yang dirasakan 

pengguna adalah 

kesenangan, perasaan 

emosi yang stabil saat 

menonton film secara 

online sehingga menjadi 

isyarat bahwa pengguna 

akan terus menggunakan 

                                                             
23Made Ayu Swari Oktarini dan I Made Wardana, “Peran Customer 

Satisfaction Memediasi Pengaruh Perceived Ease of Use Dan Perceived Enjoyment 

Terhadap Repurchase Intention,” E-Jurnal Manajemen 7, no. 4 (2018).  
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layanan film online jika 

memiliki kesempatan.
24

 

4. Lambok 

Hermanto 

Sihombing, 

Puji Lestari, 

dan Jonathan 

Dante T.M. 

(2022) 

The effects of 

Covid-19 

pandemic 

towards 

conventional 

theaters and 

online 

streaming 

services in 

Indonesia 

Hasil penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa 

selama pandemi, 

masyarakat Indonesia telah 

mengalihkan aktivitas 

offline menjadi online 

dengan mengakses media 

sosial dan online streaming. 

Paket berlangganan yang 

fleksibel dan terjangkau, 

pembayaran yang nyaman, 

dapat diakses dan bervariasi 

fitur film, dan pengalaman 

menonton yang jelas lebih 

baik menjadikan layanan 

streaming online ini 

pemenang di masa pandemi 

ini.
25

 

5. Banu Külter 

Demirgüneş 

(2015) 

Relative 

Importance of 

Perceived 

Value, 

Satisfaction and 

Perceived Risk 

on Willingness 

to Pay More 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

Satisfaction merupakan 

mediasi penting antara 

perceived value dan 

Willingness to Pay. Hasil 

ini juga membuktikan 

bahwa Satisfaction 

mempunyai pengaruh kuat 

terhadap WTP More.
26

 

                                                             
24Ribut Basuki et al., “The Effects of Perceived Ease of Use, Usefulness, 

Enjoyment and Intention to Use Online Platforms on Behavioral Intention in Online 

Movie Watching during the Pandemic Era,” International Journal of Data and 
Network Science 6, no. 1 (2022): 253–62, 

https://doi.org/10.5267/J.IJDNS.2021.9.003. 
25Lambok Hermanto Sihombing, Puji Lestari, and Jonathan Dante T.M, 

“The Effects of Covid-19 Pandemic towards Conventional Theaters and Online 
Streaming Services in Indonesia,” International Journal of Communication and 

Society 4, no. 1 (2022): 153–62, 

https://pubs2.ascee.org/index.php/ijcs/article/view/337. 
26Banu Külter Demirgüneş, “Relative Importance of Perceived Value, 

Satisfaction and Perceived Risk on Willingness to Pay More,” International Review of 

Management and Marketing 5, no. 4 (2015): 211–20. 
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6. Oliver 

Budzinski, 

Sophia 

Gaenssle, dan 

Nadine 

Lindstädt-

Dreusicke 

(2020) 

 

The battle of 

YouTube, TV 

and Netflix: an 

empirical 

analysis of 

competition in 

audiovisual 

media markets 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa, dari 

segi usia, generasi muda 

lebih memilih konsumsi 

alternative seperti Netflix 

dan Youtube karena 

Streaming Video on 

Demand (SVoD) memiliki 

konten lebih beragam. 

Sedangkan TV tradisional 

didominasi oleh yang lebih 

tua dikarenakan kurangnya 

adopsi teknologi baru.
27

 

 

7. Luisa 

Augusto, Sara 

Santos, dan  

Pedro Espirito 

Santo (2020) 

Willingness to 

Pay a Premium 

Price for 

Streaming 

Services: The 

Role of Trust in 

Services” 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

convenience of service 

(kenyamanan) 

mempengaruhi willingness 

to pay premium price  yang 

dimediasi oleh  Trust. Ini 

membuktikan bahwa 

kenyamanan secara tidak 

langsung mempengaruhi 

pengguna untuk rela 

membayar harga tinggi 

untuk layanan online 

streaming.
28

 

8. I Gusti Ayu 

Mia Sagita 

Putri (2021) 

The Effect of 

Perceived 

Usefulness, 

Trust, and 

Perceived 

Enjoyment on 

Repurchase 

Hasil penelitian ini 

menyatakan bahwa, 

Perceived Usefulness, trust 

dan perceived enjoyment 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

repurchase intention. 

                                                             
27Oliver Budzinski, Sophia Gaenssle, and Nadine Lindstädt-Dreusicke, 

“The Battle of YouTube, TV and Netflix: An Empirical Analysis of Competition in 

Audiovisual Media Markets,” SN Business & Economics 1, no. 9 (2021), 

https://doi.org/10.1007/s43546-021-00122-0. 
28Sara Santos, “Willingness to Pay a Premium Price for Streaming Services: 

The Role of Trust in Services,” Marketing and Smart Technology 167, no. May 

(2020): 484, https://doi.org/10.1007/978-981-15-1564-4.  
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Intention: Study 

on Fashion 

Products 

Semakin tinggi perceived 

enjoyment, makan semakin 

besar pengaruhnya terhadap 

repurchase intention.
29

 

9. Hermawan 

Tan dan 

Ritzky Karina 

M.R. 

Brahmana 

(2019) 

Pengaruh 

Perceived Value 

Terhadap 

Repurchase 

Intention 

Melalui 

Customer 

Satisfaction 

Sebagai 

Variabel 

Intervening 

Pada Pada 

Shopee 

Dari hasil penelitian ini 

ditemukan bahwa jika 

konsumen merasa puas saat 

membeli sesuatu maka 

konsumen akan membeli 

produk pada tempat yang 

sama lagi. Hasil ini 

membuktikan bahwa jika 

konsumen merasa puas 

maka konsumen akan 

melakukan pembelian 

berkelanjutan.
30

 

10. Steven 

Kurniawan 

(2018) 

Pengaruh 

Perceived 

Usefulness, 

Perceived 

Enjoyment, 

Social Ties, 

Satisfaction, 

Habit Terhadap 

Continuance 

Intention pada 

Aplikasi 

Facebook di 

Indonesia 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

Satisfaction berpengaruh 

positif terhadap 

Continuance Intention, 

Perceived Enjoyment 

berpengaruh positif 

terhadap Satisfaction, 

Perceived Enjoyment tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap Continuance 

Intention.31
 

Sumber data: Penelitian terdahulu diolah oleh penulis (2022) 

                                                             
29I Gusti Ayu Mia Sagita Putri, “The Effect of Perceived Usefulness, Trust, 

and Perceived Enjoyment on Repurchase Intention: Study on Fashion Products,” 

American Journal of Humanities and Social Sciences Research, no. 5 (2021): 380–87, 

www.ajhssr.com. 
30Hermawan Tan and Ritzky Karina, “Pengaruh Perceived Value Terhadap 

Repurchase Intention Melalui Customer Satisfaction Sebagai Variabel Intervening 

Pada Pada Shopee,” Agora 7, no. 1 (2019): 1–7. 
31Steven Kurniawan, “Pengaruh Perceived Usefulness, Perceived 

Enjoyment, Social Ties, Satisfaction, Habit Terhadap Continuance Intention pada 
Aplikasi Facebook di Indonesia,” Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya,  

Vol. 7 No.1 (2018) 
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Berdasarkan tabel di atas, peneliti dapat menjelaskan mengenai 

perbedaan dan persamaan penelitian penulis dengan penelitian 

terdahulu: 

1. Pada penelitian Verra Gitta (2021) dengan judul “Mediating 

Effect Of Customer Satisfaction In The Relationship Between 

Perceived Usefulness, Enjoyment, And Price On Willingness 

To Re-Subscribe (Empirical Study Among Netflix Users)” 

memiliki persamaan sebagai berikut: 

a. Memiliki beberapa variabel yang sama seperti perceived 

enjoyment dan customer satisfaction. 

b. Customer satisfaction berperan sebagai variabel mediasi 

untuk mengetahui hubungan antara perceived enjoyment 

dan willingness. 

Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Penelitian tersebut dilakukan di Pontianak, sedangkan 

peneliti pada Masyarakat Bandar Lampung. 

b. Studi empirisnya hanya pada pengguna Netflix, sedangkan 

pada penelitian ini menggunakan pengguna layanan 

premium beberapa platform. 

c. Penelitian ini ditinjau berdasarkan pespektif islam 

2. Penelitian Oktarini dan Wardana (2018) dengan judul “Peran 

Customer Satisfaction Memediasi Pengaruh Perceived Ease of 

Use dan Perceived Enjoyment terhadap Repurchase Intention“ 

memiliki persamaan sebagai berikut: 

a. Memiliki beberapa variabel yang sama antara lain 

perceived enjoyment dan customer sactisfaction. 

b. Peran Customer satisfaction sebagai variavel mediasi. 

Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Objek pada penelitian sebelumnya merupakan pengguna 

Traveloka yang berada di Denpasar, sedangkan penelitian 

ini dilakukan kepada pengguna layanan premium online 

streaming di Bandar Lampung. 
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b. Variabel terikat yang berbeda dimana penelitian 

sebelumnya menggunakan variabel repurchase intention 

sedang pada penelitian ini menggunakan variabel intention 

to continue willingness to pay premium price meskipun 

memiliki konsep yang sama. 

3. Penelitian Ribut Basuki dkk (2022) dengan judul ” The effects 

of perceived ease of use, usefulness, enjoyment and intention 

to use online platforms on behavioral intention in online 

movie watching during the pandemic era” memiliki 

persamaan sebagai berikut: 

a. Penelitian dilakukan saat era pandemi covid-19. 

b. Menggunakan dua variabel yang sama yaitu perceived 

enjoyment dan intention to use 

Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Penelitian sebelumnya menggunakan objek seluruh 

masyarakat Indonesia, sedangkan penelitian ini hanya 

menggunakan masyarakat Bandar Lampung sebagai objek. 

b. Penelitian terdahulu tidak menggunakan variabel 

interverning atau mediasi. 

4. Pada penelitian Lambok H. Sihombing dkk. (2022) dengan 

judul “The effects of Covid-19 pandemic towards conventional 

theaters and online streaming services in Indonesia” memiliki 

persamaan sebagai berikut: 

a. Meneliti tentang perilaku konsumen terhadap layanan 

online streaming di masa pandemic covid-19 

Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Penelitian sebelumnya menggunakan metode kualitatif, 

sedangkan penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. 

b. Penelitian tersebut membandingkan teater konvensional 

(bioskop) dan layanan online streaming, sedangkan 

penelitian ini hanya menggunakan layanan online  

streaming. 

5. Pada penelitian Banu Külter Demirgüneş (2015) “Relative 

Importance of Perceived Value, Satisfaction and Perceived 
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Risk on Willingness to Pay More” memiliki persamaan 

sebagai berikut: 

a. Meneliti mengenai variabel yang mempengaruhi 

willingness to pay, salah satunya satisfaction yang sama 

dengan penelitian ini. 

Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Penelitian sebelumnya dilakukan pada tahun 2015 dimana 

memiliki jarak 7 tahun dengan penelitian ini. 

b. Subjek penelitian sebelumnya merupakan mahasiswa di 

Universitas Başkent di Ankara, salah satu kota di Turki. 

Sedangkan penelitian ini masyarakarat Bandar Lampung. 

c. Objek penelitian ini pengguna ponsel dengan merek 

tertentu. 

6. Pada penelitian Oliver Budzinski dkk (2020) dengan judul 

“The battle of YouTube, TV and Netflix: an empirical analysis 

of competition in audiovisual media markets” memiliki 

persamaan sebagai berikut: 

a. Meneliti mengenai layanan online streaming seperti 

Youtube dan Netflix. 

Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Penelitian sebelumnya berfokus pada penjelasan mengenai 

faktor-faktor intensitas pengguna, sedangkan penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel 

x terhadap intention to continue willingness to pay. 

b. Penelitian sebelumnya dilakukan di Jerman. 

7. Pada penelitian Luisa Augusto dkk (2020) dengan judul 

“Willingness to Pay a Premium Price for Streaming Services: 

The Role of Trust in Services” memiliki persamaan sebagai 

berikut: 

a. Variabel terikat yang sama yaitu Willingness to pay 

premium price 

b. Penelitian mengenai layanan streaming. 

Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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a. Studi pada penelitian sebelumnya merupakan pengguna 

Netflix yang bertempat tinggal di Portugal. 

c. Menggunakan metode analisis Partial Least Square (PLS), 

sedangkan penelitian ini menggunakan uji asumsi klasik 

sebagai syarat analisis. 

8. Pada penelitian I Gusti Ayu Mia Sagita Putri (2021) dengan 

judul “The Effect of Perceived Usefulness, Trust, and 

Perceived Enjoyment on Repurchase Intention: Study on 

Fashion Products” memiliki persamaan sebagai  berikut: 

a. Penggunaan perceived enjoyment sebagai variabel bebas. 

b. Meneliti bagaimana pengaruh perceived enjoyment 

terhadap niat pembelian berkelanjutan. 

c. Menggunakan metode kuantitatif. 

Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Studi penelitian sebelumnya merupakan produk fashion 

online yang berdomisili di Bali. 

9. Pada penelitian Hermawan Tan dan Ritzky Karina M.R. 

Brahmana (2019) dengan judul “Pengaruh Perceived Value 

Terhadap Repurchase Intention Melalui Customer Satisfaction 

Sebagai Variabel Intervening Pada Pada Shopee” memiliki 

persamaan sebagai berikut: 

a. Penggunaan variabel customer satisfaction sebagai 

variabel mediasi terhadap niat pembelian ulang atau 

berkelanjutan. 

b. Penelitian bertujuan untuk menjelaskan sebab akibat antar 

variabel melalui pengujian hipotesis. 

Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Penelitian sebelumnya menggunakan studi pada situs 

belanja online yaitu Shopee yang berdomisili di Surabaya. 

b. Penelitian tersebut metode analisis Partial Least Square 

(PLS), sedangkan penelitian ini menggunakan Uji Asumsi 

Klasik sebagai syarat analisis. 

10.  Pada penelitian Steven Kurniawan (2018) dengan judul 

“Pengaruh Perceived Usefulness, Perceived Enjoyment, Social 
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Ties, Satisfaction, Habit Terhadap Continuance Intention pada 

Aplikasi Facebook di Indonesia” memiliki persamaan 

sebagai berikut: 

a. Meneliti variabel yang terkait yaitu perceived enjoyment, 

satisfaction serta continuance intention. 

b. Jenis penelitian klausal yang bertujuan untuk pola 

hubungan sebab akibat antar variabel. 

Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Studi pada penelitian sebelumnya merupakan pengguna 

aplikasi Facebook yang berdomisili di Surabaya, 

sedangkan pada penelitian ini merupakan pengguna 

layanan premium online streaming yang berdomilisi di 

Bandar Lampung. 

b. Pada penelitian sebelumnya menggunakan model analisis 

Goodness-of-Fit (GOF) untuk mengukur tiap variabel item, 

sedangkan pada penelitian ini menggunakan uji validitas 

dan reliabilitas. 

 

H. Sistematika Penulisan  

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

BAB I     Pendahuluan 

Merupakan uraian tentang penegasan judul, latar belakang  

masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian 

penelitian terdahulu yang relevan dan sistematika 

penulisan skripsi. 

BAB II     Landasan Teori dan Pengajuan Hipotesis 

Menyajikan teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini 

yang meliputi landasan teori dan pengajuan hipotesis serta 

kerangka pemikiran. 

BAB III   Metode Penelitian 

Merupakan uraian tentang metode analisis yang digunakan 

dalam penelitian, penentuan populasi, sampel, dan teknik 
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pengumpulan data, definisi operasional variabel serta 

teknik pengolahan dan analisis data. 

BAB IV   Hasil dan Pembahasan 

Terdiri dari deskripsi objek penelitian serta pembahasan 

hasil penelitian dan analisis. 

BAB V     Penutup 

Terdiri dari kesimpulan hasil penelitian serta rekomendasi 

bagi pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS 

 

A. Perilaku Konsumen 

Kajian tentang customer behavior berorientasi pada pola individu 

atau kelompok yang membentuk perilaku untuk mengambil keputusan 

yang bertujuan untuk memenuhi seperangkat kebutuhan dan keinginan 

dengan memberdayakan atau memanfaatkan sumber daya yang 

dimiliki seperti uang, tenaga, dan waktu. Dengan lingkungan dinamis 

saat ini, bukan tidak mungkin perubahan perilaku konsumen dapat 

terjadi dengan drastis mengingat peran perkembangan teknologi 

informasi saat ini sangat vital pada aspek-aspek kehidupan 

masyarakat.
32

 

Pemahaman tentang teori perilaku konsumen telah memberikan 

warna yang baru bagi system pemasaran komtemporer saat ini, di 

mana perusahaan dan organisasi bisnis berusaha meningkatkan 

kualitas pemasarannya dengan memperhatikan aspek-aspek bauran 

pemasaran yang teruji kredibelitasnya, sehingga dapat dijadikan 

permulaan untuk merancan strategi guna memahami isu-isu 

kontemporer, manisfesti konsumen terhadap isu-isu tersebut biasanya 

berhubungan dengan psikologis yang dirasakan konsumen ketika 

menggunakan suatu produk.
33

 

1. Pengertian Perilaku Konsumen 

Perilaku konsumen menurut Schiffman dan Kanuk 

didefinisikan sebagai perilaku menggunakan, mengevaluasi, dan 

menghabiskan produk dan jasa yang mereka harapkan akan 

memuaskan kebutuhan mereka.
34

 Sedangkan menurut Kotler dan 

Keller, perilaku konsumen adalah studi tentang bagaimana 

individu, kelompok, dan organisasi memilih, membeli, 

menggunakan dan bagaimana barang dan jasa, ide, atau 

                                                             
32

Astri Rumondang et al.,Pemasaran Digital dan Perilaku Konsumen, 

(Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020) 
33 Ibid. 
34Leslie Lazar Schiffman and Joseph Wisenblit Kanuk, Consumer 

Behaviour, 10th ed (Ney Jeysey: Pearson Prentice Hall, 2010). 
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pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan 

mereka.
35

 

Perilaku konsumen merupakan suatu proses yang berkaitan 

erat dengan proses pembelian, pada saat itu konsumen melakukan 

aktivitas-aktivtas seperti melakukan pencarian, penelitian, dan 

pengevaluasian produk. Perilaku kosumen merupakan hal-hal 

yang mendasari konsumen untuk membuat keputusan pembelian. 

Perilaku konsumen selain mengenai kualitas produk, juga 

meliputi harga produk atau jasa tersebut. Jika harga suatu produk 

tidak terlalu tinggi, maka konsumen tidak terlalu lama 

membutuhkan waktu untuk memikirkan dan melakukan aktivias 

perilaku konsumen. Namun jika harga suatu barang atau jasa 

tersebut terbilang tinggi atau mahal, maka konsumen tersebut 

memberikan 

effort lebih terhadap barang tersebut pembeli tersebut semakin 

lama melakukan perilaku konsumen seperti melihat, 

menanyakan, mengevaluasi, dan mempertimbangkan.
36

 

Perilaku konsumen merupakan suatu proses yang melibatkan 

kegiatan seseorang dalam melakukan pencarian informasi, 

menentukan pilihan, melakukan kegiatan pembelian, 

menggunakan, mengevaluasi dan mengelola (diproses) produk 

atau layanan dalam memenuhi kebutuhan dan keinginannya. 

Umumnya implikasi dari proses ini dapat terjadi karena adanya 

rasa ingin tahu individu maupun kelompok serta organisasi dalam 

mencari produk dengan kesesuaian kriteria yang mereka 

inginkan.
37

 

 

2. Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen 

Menurut Setiadi (2003) faktor-faktor internal individual yang 

mempengaruhi perilaku konsumen seperti :  

a. Motivasi 

b. Kepribadian 

                                                             
35Philip Kotler and Kevin Lane Keller, Manajemen Pemasaran, 15th ed 

(Harlow: Essex Pearson Education Limited, 2016). 
36Astri Rumondang et al., Pemasaran Digital dan Perilaku Konsumen 
37Ibid., 14 
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c. Pembelanjaan  

d. Sikap 

e. Persepsi konsumen 

Selain faktor-faktor lingkungan internal, faktor-faktor 

eksternal individu juga sangat berpengaruh terhadap perilaku 

pembelian konsumen, yaitu :  

a. Kelompok rujukan 

b. Kelas sosial 

c. Budaya 

d. Komunikasi
38

 

 

3. Proses Pembentukan Perilaku Konsumen 

Menurut Kotler dan Keller, berikut beberapa tahapan 

pengambilan keputusan keputusan seorang konsumen: 

a. Pengenalan Masalah 

Seorang konsumen melakukan pembelian atas dasar 

kebutuhan atau untuk menyelesaikan keperluan, masalah, 

dan kepentingan yang dihadapi. Jika tidak ada pengenalan 

masalah terlebih dahulu, maka konsumen juga tidak akan 

tahu produk mana yang harus dibeli. 

b. Pencarian Informasi 

Setelah mengetahui permasalahan yang dialami, maka 

pada saat itu seorang konsumen aktif mencari tahu tentang 

bagaimana cara penyelesaian masalahnya tersebut. Dalam 

mencari sumber atau informasi, seseorang dapat 

melakukannya dari diri sendiri (internal) maupun dari 

oranglain (eksternal) seperti masukan, berbagi 

pengalaman, dan lain sebagainya. 

c. Mengevaluasi Setelah konsumen mendapatkan berbagai 

informasi yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan, 

maka hal selanjutnya yang dilakukan oleh konsumen 

tersebut adalah mengevaluasi segala alternative keputusan 

maupun informasi yang diperoleh. Hal itulah yang menjadi 

landasan dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi. 

                                                             
38Setiadi. Perilaku Konsumen. Edisi Pertama. Jakarta: Penerbit Prenada 

Media, 2003) 
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d. Keputusan Pembelian 

Proses selanjutnya setelah melakukan evaluasi pada 

alternative-alternatif keputusan yang ada adalah konsumen 

tersebut akan melalui proses yang disebut dengan 

keputusan pembelian. Waktu yang diperlukan dalam 

proses pengambilan keputusan ini tidak sama, yaitu 

tergantung dari hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam 

proses pembelian atau pengambilan keputusan tersebut. 

e. Evaluasi Pasca-Pembelian 

Proses lanjutan yang biasanya dilakukan seorang 

konsumen setelah proses dan keputusan pembelian adalah 

mengevalasi pembeliannya tersebut. Evaluasi yang 

dilakukan mencakup pertanyaan-pertanyaan mendasar 

seperti apakah barang tersebut sudah sesuai dengan 

harapan, sudah tepat guna, tidak mengecewakan, dan lain 

sebagainya. Hal ini akan menimbulkan sikap kepuasan dan 

ketidakpuasan barang oleh konsumen, mengecewakan dan 

tidak mengecewakan. Hal tersebut akan berdampak pada 

pengulangan pembelian barang atau tidak. Jika barang 

memuaskan dan tidak mengecewakan, maka konsumen 

akan mengingat merek produk tersebut sehingga akan 

terjadi pengulangan pembelian di masa mendatang. Namun 

jika barang tidak memuaskan dan mengecewakan, makan 

konsumen juga akan mengingat merek barang tersebut 

dengan tujuan agar tidak mengulangi kembali membeli 

barang tersebut di masa yang akan datang
39

. 

 

4. Perilaku Konsumen Muslim 

Dalam analisis perilaku konsumsi islam, seorang muslim 

harus memperhatikan syariat islam disetiap barang yang akan 

dikonsumsinya. Seperti barang atau jasa yang dikonsumsi halal 

atau haram, manfaat dan tujuan mengonsumsinya, bagaimana 

etika dan moral seorang muslim dalam berkonsumsi.
40

 Konsumsi 

                                                             
39Ibid., 35 
40Sarwono, “Analisis Perilaku Konsumen Perspektif Ekonomi Islam”, 

Jurnal Inovasi Pertanian Vol 8 No 1 (2009) 
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pada hakikatnya adalah mengeluarkan sesuatu dalam rangka 

memenuhi kebutuhan. Konsumsi meliputi keperluan, kesenangan 

dan kemewahan. Kesenangan atau keindahan diperbolehkan asal 

tidak berlebihan, yaitu tidak melampaui batas yang dibutuhkan 

oleh tubuh dan tidak pula melampaui batas-batas makanan yang 

dihalalkan.
41

 

Anjuran Islam mengenai perilaku konsumsi dituntun oleh 

prinsip keadilan, kebersihan, kesederhanaan, kemurahan hati, dan 

moralitas. Syariah Islam memiliki seperangkat etika dan norma 

yang harus dipegang manakala seseorang berkonsumsi yaitu: 

a. Prinsip keadilan 

Berkonsumsi tidak boleh menimbulkan kedzaliman, berada 

dalam koridor aturan atau hukum agama, serta menjunjung 

tinggi kepantasan atau kebaikan. Islam memiliki berbagai 

ketentuan tentang benda ekonomi yang boleh dikonsumsi 

dan yang tidak boleh dikonsumsi. Yang dalam penelitian 

ini, seorang konsumen muslim harus memperhatikan serta 

memilah kehalalan dan kehamaran suatu film atau konten 

yang akan dinikmati. 

b. Prinsip kebersihan 

Bersih dalam arti sempit adalah bebas dari kotoran atau 

penyakit yang dapat merusak fisik dan mental manusia, 

sementara dalam arti luas adalah bebas dari segala sesuatu 

yang diberkahi Allah SWT. Tentu saja benda yang 

dikonsumsi memiliki manfaat bukan kemubaziran atau 

bahkan merusak. Kebersihan yang dimaksud dalam hal ini 

adalah konten yang dikonsumsi oleh pengguna haruslah 

terbebas atau bebas dari unsur zina atau keburukan.  

c. Prinsip kesederhanaan  

Sikap berlebih-lebihan (israf) sangat dibenci oleh Allah 

SWT dan merupakan pangkal dari berbagai kerusakan di 

muka bumi. Sikap berlebih-lebihan ini mengandung makna 

melebihi dari kebutuhan yang wajar dan cenderung 

memperturutkan hawa nafsu atau sebaliknya terlampau 

                                                             
41Ida Martinelli, “Ajaran Islam Tentang Prinsip Dasar Konsumsi Oleh 

Konsumen”, Jurnal Edutech Vol 5, No 1 (2019) 
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kikir sehingga justru menyiksa diri sendiri. Islam 

menghendaki suatu kuantitas dan kualitas konsumsi yang 

wajar dan tidak berlebihan bagi kebutuhan manusia 

sehingga tercipta pola konsumsi streaming yang efisien 

dan efektif secara individual maupun sosial.  

d. Prinsip kemurahan hati  

Dengan mentaati ajaran Islam maka tidak ada bahaya atau 

dosa ketika mengkonsumsi benda-benda ekonomi yang 

halal yang disediakan Allah karena kemurahan-Nya. 

Selama konsumsi streaming ini merupakan upaya 

pemenuhan kebutuhan hiburan yang membawa 

kemanfaatan bagi kehidupan dan peran manusia untuk 

meningkatkan ketaqwaan kepada Allah SWT, maka Allah 

SWT telah memberikan anugerah-Nya bagi manusia.  

e. Prinsip moralitas  

Pada akhirnya konsumsi seorang Muslim secara 

keseluruhan harus dibingkai oleh moralitas yang 

dikandung dalam Islam sehingga tidak semata-mata 

memenuhi segala kebutuhan.
42

 

 

5. Perubahan Perilaku Konsumen Pada Masa Pandemik 

Covid 

Terdapat empat perubahan perilaku yang terjadi saat 

pandemik, yaitu: 

a. Konsumen cenderung fokus terhadap harga 

Menurut Mckinsey, ketika berada di tengah krisis, 

konsumen cenderung mengutamakan harga yang lebih 

murah. Dalam situasi normal, konsumen biasanya 

mengutamakan nilai ketimbang harga. Namun, di saat 

krisis konsumen memerlukan alasan yang lebih kuat untuk 

membeli sesuatu dengan harga tinggi.  

b. Pola belanja konsumen terpusat pada jenis produk tertentu 

Semenjak kemunculan Covid-19, terutama adanya social 

distancing diberlakukan, masyarakat cenderung membeli 

                                                             
42Aldila Septiana, “Analisis Perilaku Konsumsi Dalam Islam”, Dinar: 

Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam, Vol 2, No 1 (2015) 
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kebutuhan produk dan apapun yang dibutuhkan di rumah 

mereka. Beberapa produk yang saat ini menjadi prioritas 

konsumen yaitu bahan makanan. Namun, kebutuhan 

sekunder seperti alat-alat rumah tangga juga masih banyak 

dicari. Adapun beberapa sector yang mendapat keuntungan 

di tengah pandemik Covid-19 yakni grosir, telekomunikasi, 

hiburan, dan logistic. 

c. Konsumen dari Berbagai Generasi Memilih Belanja Online 

Semenjak pandemik, gerai retail sudah mulai sepi 

pengunjung. Dan setelah diberlakukannya PSBB, retailer 

terpaksa harus menutup gerainya di berbagai pusat 

perbelanjaan untuk sementara waktu. Daya beli masyarakat 

mungkin menurun, tetapi bukan berarti produk-produk 

retail seperti pakaian kehilangan permintaan. Saat ini 

konsumen dari berbagai kalangan dan generasi tetap 

berbelanja produk retail seperti pakaian, kosmetik, 

skincare dan elektronik secara online. 

d. Konsumen Berbelanja Secara Kolektif 

Salah satu tren yang kembali muncul akibat pandemik 

adalah group buying. Istilah ini merujuk pada beli 

konsumen untuk membeli produk secara kolektif demi 

mendapatkan diskon. Konsumen lebih memilih untuk 

membeli produk dengan harga yang lebih murah namun 

dalam jumlah banyak. Mereka bias membeli produk 

tersebut secara perorangan atau bekerja sama dengan 

beberapa pembeli lainnya demi mendapatkan harga yang 

lebih rendah.
43

. 

 

B. Perceived Enjoyment 

1. Pengertian Perceived Enjoyment 

Perceived enjoyment adalah salah satu jenis kebutuhan yang 

berdasarkan arah dari motivasi yang bersifat subjektif dan 

experiental, yang berarti bahwa konsumen akan mengandalkan 

suatu produk atau melakukan kegiatan tertentu untuk menemukan 

                                                             
43 Astri Rumondang et al.,Pemasaran Digital dan Perilaku Konsumen. 
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kebutuhan mereka sebagai pemberi kegembiraan, kepercayaan 

diri, khayalan atau tanggapan emosional dan lainnya. Perceived 

enjoyment merupakan motivasi intrinsik yang menekankan pada 

proses penggunaan sistem dan mencerminkan kesenangan dan 

kenikmatan yang terkait dengan penggunaan system.
44

  

Pendapat lain berasal dari Kamis dan Frank, Perceived 

enjoyment merupakan kemudahan mendapatkan informasi yang 

akurat dan terpercaya akan meningkatkan kenyamanan dalam 

bertransaksi dan membantu konsumen dalam mendapatkan 

pengalaman yang menyenangkan
45

. Menurut Baskara dan 

Sukaadmadja, sudah menjadi kesukaan bagi setiap konsumen saat 

mencari produk yang diinginkan, pasti ada kesenangan tersendiri 

dalam memilih milih produk yang ada sebelum melakukan 

pembelian.
46

  

Perceived Enjoyment (kesenangan yang dirasakan) adalah 

sejauh mana persepsi seseorang dapat merasakan puas dan 

senang akan sesuatu yang didapatkannya. Temuan yang 

dihasilkan dari penelitian Rajalie dan Briliana, menunjukkan 

bahwa semakin tinggi persepsi akan kesenangan yang dirasakan 

semakin tinggi pula niat membeli kembali. Enjoyment merupakan 

salah faktor penting yang mempengaruhi pembelian ulang.
47

 

Dari beberapa pendapat yang telah dikemukakan di atas, dapat 

disimpulkan bahwa Perceived Enjoyment merupakan 

kebahagiaan pengguna saat menggunakan teknologi informasi 

memiliki dampak besar pada niat pengguna untuk menggunakan 

teknologi tersebut. Konsepnya adalah semakin pengguna 
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menikmati proses operasi dari suatu sistem teknologi maka 

semakin kuat kemungkinan pemakaian sistem tersebut. 

 

2. Indikator Perceived Enjoyment 

Menurut Venkatesh & Davis terdapat tiga indikator untuk 

mengukur perceived enjoyment yaitu
48

: 

a. Kenyamanan, pesepsi dalam meminimalkan waktu dan 

upaya yang diperlukan dari pelanggan untuk membeli dan 

memiliki produk. 

b. Kepuasan, tingkat perasaan konsumen yang diperoleh 

setelah konsumen melakukan sesuatu. 

c. Kenikmatan, suatu keadaan yang efektif untuk mendorong 

konsumen untuk melanjutkan pembelian. 

 

3. Perceived Enjoyment Menurut Perspektif Islam 

Konsumsi, pemenuhan (kebutuhan), dan perolehan 

kenikmatan tidak dilarang dalam Islam selama tidak melibatkan 

hal-hal yang tidak baik atau justru dapat menimbulkan 

kemudharatan.
49

 Setiap orang mukmin berusaha mencari 

kenikmatan dengan cara mematuhi perintahNya dan memuaskan 

dirinya sendiri dengan barang-barang dan anugrah yang 

diciptakan (Allah) untuk manusia demi kemaslahatan umat.
50

 

Dengan kata lain melakukan kegiatan konsumsi untuk 

memuaskan diri itu dengan mengkonsumsi barang dengan kriteria 

baik barangnya, baik cara mengkonsumsinya dan mendatangkan 

manfaat bagi pengkonsumsinya. Allah berfirman dalam QS Al-

Isra ayat 7, yang berisi: 

 

َسى تُمۗ  ِلَۗ و فُِسُكمۗ  ۗ ۗ َواِنۗ  اََسأ ۗ تُمۗ  فَلَهَاۗ  َسى تُمۗ  اَح   اِنۗ  اَح 
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Terjemah : 

Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik untuk 

dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka (kerugian 

kejahatan) itu untuk dirimu sendiri.
51

 

 

C. Intention To Continue Willingness To Pay Premium Price 

Konsep continuance intention mengacu pada sistem informasi 

atau layanan yang digunakan oleh konsumen pada suatu kegiatan yang 

sedang berlangsung secara terus menerus
52

 Perilaku konsumen harus 

dipahami dengan benar karena, jika produk yang dikonsumsi oleh 

konsumen memenuhi harapan dan memberikan kesenangan serta 

kepuasan maka konsumen akan mengalami niat untuk membeli 

kembali (repurchase intention) atau berinteraksi secara terus-menerus 

atau berkelanjutan dengan suatu produk (continuance intention)
53

 

1. Pengertian Intention To Continue Willingness To Pay 

Premium Price 

Continuance intention merupakan gambaran sejauh mana 

konsumen akan memutuskan untuk menggunakan suatu sistem 

informasi dan mengacu pada niat individu untuk terus 

berpartisipasi dalam kegiatan setelah sebelumnya 

mengadopsinya
54

 atau dapat dilihat sebagai penggunaan sistem 

informasi atau suatu layanan yang terus berlanjut dimana 

keputusan menggunakan sistem ini secara lanjut dipengaruhi oleh 

keputusan awal saat menggunakan
55

. 

Sedangkan menurut Han et al. dalam Kesumahati Willingness 

to pay a premium price adalah harga yang sangat tinggi yang 
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dapat dikeluarkan oleh seorang (konsumen) yang ingin 

dibayarkan untuk memperoleh suatu kegunaan yang baik berupa 

barang atau jasa dan untuk mencari tau sejauh mana dan seberapa 

besar seorang pengguna atau pembeli mengapresiasikan layanan 

yang digunakan mereka.
56

 Willingness to pay menjelaskan 

kesediaan seseorang untuk membeli dengan harga tertinggi 

(maximum) untuk sebuah produk atau jasa. Harga tertinggi yang 

bersedia dibayar oleh konsumen lebih tinggi dibandingkan harga 

tertinggi yang bersedia dibayar konsumen untuk produk sejenis 

yang lain.
57

 

Menurut Netemeyer dalam penelitian Ariesta Bougenvile dan 

Endang Ruswanti “Willingness to pay a premium price is defined 

as “the amount a customer is willing to pay for their preferred 

brand over comparable/ smaller brands of the same size/ package 

quantit” yang artinya jumlah harga yang bersedia dibayarkan 

oleh konsumen untuk suatu merek yang sebanding/merek yang 

lebih kecil untuk ukuran yang sama/paket kuantitas.
58

 

Willingness to pay tercipta dari suatu lingkungan yang 

dinamis dan memiliki peluang pilihan yang cukup banyak. Saat 

konsumen dihadapkan pada cukup banyak pilihan, maka terdapat 

berbagai keputusan pembelian yang mungkin diambil.
59 

Willingness To Pay memiliki kepentingan yang jelas bagi 

organisasi bisnis mana pun karena kesediaan pelanggan untuk 

membayar harga premium dapat mengarah pada profitabilitas 

yang lebih tinggi dan keunggulan kompetitif yang 
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berkelanjutan.
60

 Price premium ditentukan oleh nilai utilitas yang 

lebih tinggi dari sebuah produk, dengan kualitas yang lebih 

tinggi, produk yang lebih menyehatkan, dan produk yang dinilai 

ramah lingkungan.
61

 

Menurut Gumber & Rana  menyatakan bahwa kesediaan 

individu untuk mengeluarkan nominal uang yang lebih besar 

dengan tujuan mendapatkan produk atau layanan lebih 

berkualitas dibanding produk atau layanan lain disebut sebagai 

willingness to pay premium price. Seorang individu bersedia 

membayar untuk tingkat kualitas tertentu dengan harga yang 

diberikan, pendapatan dan preferensi. 
62

 

Dari beberapa penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa 

Intention To Continue Willingness To Pay Premium Price 

merupakan niat untuk terus bersedia membayar suatu layanan 

dengan harga tinggi (premium) untuk suatu merek tertentu 

dengan tujuan mendapatkan produk atau jasa yang lebih 

berkualitas. 

2. Indikator Intention To Continue Willingness To Pay 

Premium Price 

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Continuance Intention:63 

a. Habit 

Habit merupakan urutan tindakan seseorang yang telah 

menjadi respon otomatis terhadap siatuasi tertentu untuk 

mencapai tujuan tertentu. 

b. Perceived Usefulnes 

Manfaat yang dirasakan didefinisikan di sini adalah sejauh 

mana seseorang percaya bahwa menggunakan sistem 
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tertentu akan membantu meningkatkan kinerja 

pekerjaannya. 

c. Perceived Enjoyment 

Enjoyment yang dirasakan mengacu pada persepsi 

konsumen tentang kesenangan yang diperoleh dari suatu 

system tertentu. 

d. Perceived Ease of Use 

Persepsi kemudahan ini mengacu pada tingkat dimana 

seseorang tidak perlu mengeluarkan effort lebih untuk 

suatu usaha. 

 Terdapat lima dimensi untuk mengukur willingness to pay 

premium price, antara lain: 

a. Awareness 

Awareness menunjukkan tingkat kesadaran dan pengenalan 

konsumen terhadap sebuah produk. Konsumen bersedia 

membayar dengan harga lebih tinggi ketika benar-benar 

mengenal sebuah produk. 

b. Perceived Quality 

Perceived quality menjelaskan kualitas yang dipersepsikan 

oleh konsumen, dan konsumen cenderung bersedia 

membayar dengan harga yang lebih tinggi ketika 

konsumen menilai kualitas yang diterima dari produk 

tersebut adalah tinggi. 

c. Loyalty 

Loyalitas yang menentukan terhadap kesediaan membayar 

dengan harga lebih tinggi atas sebuah produk adalah 

adanya ikatan emosional yang ditunjukkan dari sikap 

konsumen. Ketika konsumen merasa suka terhadap sebuah 

produk mendorong konsumen bersedia untuk membayar 

dengan harga yang lebih tinggi. 

d. Uniqueness 

Keunikan dari sebuah produk menunjukkan diferensiasi 

yang positif dari sebuah produk dibandingkan dengan 

produk lainnya. Tingkat keunikan yang tinggi mendorong 

konsumen bersedia untuk membayar dengan harga yang 

lebih tinggi. 
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e. Non-product-related brand associations 

Hal lain yang tidak berhubungan dengan produk tetapi 

mendorong konsumen bersedia membayar dengan harga 

lebih tinggi seperti program corporate social responsibility 

yang dilakukan oleh perusahaan kepada lingkungan. 

Tanggung jawab dari perusahaan terhadap lingkungan 

mendorong konsumen bersedia membayar dengan harga 

lebih tinggi.
64 

  Analisis Faktor yang Mempengaruhi Willingnees To 

Pay Premium Price juga dikemukakan oleh Tamin Ofyar 

Z,  yang menyatakan terdapat 3 faktor yang mempengaruhi 

Willingness To Pay yang didasarkan pada persepsi 

pengguna, yaitu
65

 : 

a. Layanan yang diberikan produsen. 

b. Kulitas dan kuantitas pengguna yang diberikan produsen. 

c. Utilitas pengguna terhadap layanan produsen. 

 

3. Intention To Continue Willingness To Pay Premium Price 

Menurut Perspektif Islam 

Willingness to Pay lebih  diarahkan  kepada  keinginan,  

kerelaan  seseorang  akan harga  yang akan dibayarkan kepada 

suatu barang atau jasa. Dalam kata lain, konsumen menilai 

seberapa pantas  harga  barang atau jasa  tersebut  setelah 

membandingkan  dengan  kegunaan  serta  manfaat  yang akan  

didapatkan  dari  barang/jasa  tersebut.  

Jika mempunyai kemampuan untuk mengkonsumsi suatu 

barang/jasa maka itu diperbolehkan dengan standar aturan syariat 

yang ada. tidak kikir dalam artian meskipun memiliki 
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kemampuan untuk memenuhi kebutuhan tapi tidak mau 

memenuhinya dan terkesan menyiksa diri.
66

 

Dalam QS. Thaha ayat 81 disebutkan: 

 

َۗعلَۡيُكۡمَۗغَضبِۖيَۗوَمهِۗمهۗ  ُكلُى ۗفِيِهۗفَيَِحلَّ ُكۡمَۗوَلۗتَۡطَغۡىا  ِتَۗماَۗرَسۡقىََٰ ۗطَيِّبََٰ

لِلۗ  ۗۗۗيَّح  ١٨َۗعلَۡيِهَۗغَضبِيۗفَقَۡدۗهََىيَٰ
Terjemahan: 

Makanlah dari rezeki yang baik-baik yang telah Kami berikan 

kepadamu, dan janganlah melampaui batas, yang menyebabkan 

kemurkaan-Ku menimpamu. Barangsiapa ditimpa kemurkaan-

Ku, maka sungguh, binasalah dia.
67

 

 

Menurut perspektif islam, mengkonsumsi barang atau jasa 

bertujuan untuk mencapai suatu maslahah. Dalam Al-Quran kata 

maslahah banyak disebut dengan istilah manfaat atau manafi’, 

yang berarti kebaikan yang berkaitan dengan material fisik, dan 

psikologis. Dengan kata lain maslahah mengandung pengertian 

kemanfaatan duniai dan akhirat. Dalam pengertian umum 

maslahah adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi 

manusia, baik dalam arti menarik seperti menghasilkan 

keuntungan (kesenangan), atau dalam arti menolak atau 

menghindarkan seperi menolak kerusakan. Kebutuhan antara 

seseorang dengan seseorang lainnya ada kalanya berbeda yang 

dapat disebebkan oleh usia, kedudukan dan aspek eksternal 

lainnya.
68

 

 

D. Customer Satisfaction 

1. Pengertian Customer Satisfaction 

Kepuasan dalam bahasa Inggris disebut “satification” berasal 

dari bahasa latin, yaitu “satis” yang berarti cukup baik, memadai 

dan “factio” yang artinya melakukan atau membuat. Kepuasan 

adalah tingkat dimana kinerja anggapan produk sesuai dengan 
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ekspektasi pembeli.
69

 Terdapat beberapa definisi lain mengenai 

kepuasan, yaitu: 

1) Menurut Yuping Li, kepuasan adalah respon emosional yang 

dapat membuat pelanggan fokus pada tujuan dan 

mempengaruhi perilaku pelanggan.
70

 

2) Menurut Evan Chandra, kepuasan merupakan perasaan senang 

atau kecewa seseorang yang timbul setelah membandingkan 

kinerja atau hasil suatu produk yang dipersepsikan terhadap 

ekspektasi mereka.
71

 

3) Menurut Tjiptono, F. kepuasan konsumen adalah tingkat 

perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja (atau 

hasil) yang ia persepsikan dibandingkan dengan harapan.
72

 

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa 

Customer Satisfaction adalah perasaan seseorang yang muncul 

setelah membandingkan tingkat hasil pandangan dengan harapan 

konsumen akan suatu produk atau jasa. Jika kinerja gagal 

memenuhi ekspektasi, maka pelanggan tidak akan puas. Jika 

kinerja sesuai harapan maka konsumen akan merasa puas, jika 

kinerja sampai melebihi harapan, maka konsumen akan merasa 

sangat puas. Kepuasan  konsumen  yang  tinggi  merupakan 

indikator  terbaik  dari  keuntungan masa  depan  perusahaan  dan  

secara  luas  ditandai  sebagai  evaluasi  pasca  pembelian.
73

 

Perusahaan menerima beberapa manfaat dari pelanggan yang 

puas. Salah satunya adalah generasi dengan profitabilitas yang 

lebih tinggi. Konsumen yang puas berperilaku positif dan 

menunjukkan niat positif. Kepuasan atau ketidakpuasan 

konsumen terhadap produk akan mempengaruhi perilaku 
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selanjutnya dan kepuasan yang tinggi akan menciptakan ikatan 

emosional bagi konsumen, bukan hanya preferensi rasional. Jika 

konsumen puas dia akan menunjukkan probabilitas pembelian 

yang lebih tinggi.
74

 

 

2. Tingkat Customer Satisfaction 

a. Tingkatan Kepuasan Konsumen: EXPECTED  

Expected adalah tingkatan kedua dalam hierarki kepuasan 

customer. Expected bermakna hal-hal yang kita harapkan 

ada tetapi jika tidak ada tidak mengurangi kepuasan kita. 

b. Tingkatan Kepuasan Konsumen: DESIRE  

Desire adalah tingkatan selanjutnya dalam hierarki 

kepuasan customer. Desire adalah hal-hal yang hanya ada 

dalam angan-angan kita ketika kita mendapatkan service. 

c. Tingkatan Kepuasan Konsumen: UNEXPECTED  

Unexpected adalah tingkatan tertinggi dalam hierarki 

kepuasan customer. Unexpected adalah hal-hal yang 

bahkan tidak kita bayangkan akan terjadi tapi terjadi.
75

 

 

3. Faktor yang Mempengaruhi Customer Satisfaction 

Menurut Kotler, dalam alat ukur kepuasan konsumen ada 

empat faktor yang dapat dijadikan sebagai indikator, yaitu:  

a. Re-purchase, yaitu pelanggan melakukan pembelian ulang 

suatu produk. 

b. Word of Mouth, yaitu pelanggan akan mengatakan hal-hal 

yang baik kepada orang lain mengenai produk yang dibeli. 

c. Citra merek, yaitu pelanggan akan kurang memperhatikan 

merek dan iklas dari produk pesaing. 

d. Keputusan pembelian pada perusahaan yang sama, yaitu 

pelanggan memutuskan untuk membeli produk pada suatu 
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perusahaan yang sama atau dengan kata lain tidak ada 

keinginan untuk membeli produk di tempat lain.
76

 

 

4. Indikator Customer Satisfaction 

Tjiptono menyatakan bahwa atribut pembentukan kepuasan 

terdiri dari :  

a. Kesesuaian harapan Yaitu tingkat kesesuaian diantara 

kinerja produk yang diharapkan dan dengan apa yang 

dirasakan oleh konsumen dengan meliputi :  

1) Yaitu berupa suatu produk yang diperoleh dengan 

sesuai atau melebihi yang diharapkan. 

2) Yaitu pelayanan oleh pegawai yang diperoleh sesuai 

atau melebihi dengan yang diharapkan. 

3) Fasilitas penunjang yang didapat sesuai atau melebihi 

dengan yang diharapkan.  

b. Minat berkunjung kembali Yaitu kesedian konsumen untuk 

berkunjung kembali atau melakukan pembelian ulang 

terhadap produk terkait meliputi : 

1) Berminat untuk berkunjung kembali karena pelayanan 

yang diberikan oleh pegawai memuaskan. 

2) Berminat untuk berkunjung kembali karena nilai dan 

manfaat yang diperoleh setelah mengkonsumsi produk.  

3) Berminat untuk berkunjung kembali karena fasilitas 

penunjang yang disediakan memadai. 

c. Kesediaan merekomendasikan yaitu kesediaan konsumen 

untuk merekomendasikan produk yang telah dirasakannya 

kepada teman atau keluarga meliputi:  

1) Menyarankan teman atau kerabat untuk membeli 

produk yang ditawarkan karena pelayanan yang 

memuaskan.   

2) Menyarankan teman atau kerabat untuk membeli 

produk yang ditawarkan karena fasilitas penunjang 

yang disediakan memadai.  
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3) Menyarankan teman atau kerabat untuk membeli 

produk yang ditawarkan karena nilai atau manfaat yang 

didapat setelah mengkonsumsi sebuah produk jasa.
77

 

 

5. Customer Satisfaction dalam Perspektif Islam 

Menurut perspektif islam, kepuasan disebut qana’ah yang 

merupakan cerminan kepuasan seseorang baik secara lahiriah 

maupun batiniyah.
78

 Seorang muslim untuk mencapai tingkat 

kepuasan harus mementingkan beberapa hal, yaitu barang yang 

dikonsumsi adalah halal, baik secara zatnya maupun cara 

memperolehnya, tidak bersifat israf (royal) dan tabzir (sia-sia). 

Oleh karena itu, kepuasan seorang muslim tidak didasarkan 

barang yang dikonsumsi, tetapi didasarkan atas berapa besar nilai 

ibadah yang didapatkan dari yang dikonsumsinya.
79

 

Konsumsi bukanlah aktifitas tanpa batas, melainkan juga 

terbatasi oleh sifat kehalalan dan keharaman yang telah 

digariskan oleh syara’, sebagaimana firman Allah dalam Alquran. 

Al-Mā-idah ayat 87:  

َۗۗءاَمىُىاۗ ۗاَٰۗۗالَّذِۗۗي هَۗ أَيُّهَايََٰ ۗ ۗإِنَّ
ا ْۚ ُۗلَُكۡمَۗوَلۗتَۡعتَُدو  ۗٱَّللَّ أََحلَّ ِتَۗماۗ  ُمىا ۗطَيِّبََٰ َلۗتَُحزِّ

ۗٱۡلُمۡعتَِديَهۗۗ ََۗلۗيُِحبُّ  ١٨ۗٱَّللَّ

Terjemahan: 

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu 

mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah 

kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya 

Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.
80

 

 

Dari ayat di atas, islam secara gamblang mengajarkan tentang 

batasan-batasan manusia dalam mengkonsumsi suatu produk 
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barang atau jasa, baik yang dijelaskan dalam Al- Qur’an maupun 

hadis. Islam melarang untuk menghalalkan apa yang sudah 

ditetapkan haram dan memgharamkan apa-apa yang sudah 

menjadi halal. 

E. Streaming 

Masyarakat sekarang semakin sering mengkonsumsi media siaran 

melalui melalui teknologi digital dan mobile, mereka menonton 

saluran TV, film, serial, acara, dll melalui layanan streaming online 

yang tersedia melalui teknologi canggih, termasuk smartphone atau 

tablet.
81

 Seorang individu kebanyakan menggunakan teknologi online 

streaming bertujuan  untuk menonton program informatif, termasuk 

berita dan talk show, sebagai serta program hiburan, termasuk film 

dan serial melalui jasa streaming online.
82

 

 

1. Pengertian Streaming 

Menurut Vangie Beal dalam penelitian Hasyim Ali, Media 

streaming adalah video atau konten audio yang dikompres 

melalui internet dan dapat dinikmati dengan segera, tanpa perlu 

disimpan dalam perangkat keras.
83

 Adapun pendapat lain 

mengemukakan streaming merupakan proses mengalirkan atau 

mentransfer data dari server kepada host dimana data yang 

ditransfer merepresentasikan informasi yang haru disampaikan 

secara langsung. Data yang dikirimkan melalui proses ini berupa 

video, audio, grafik, web tours atau aplikasi real time lain.
84

 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Streaming merupakan proses 
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transfer atau data informasi berupa konten video atau audio yang 

tidak perlu didownload terlebih dahulu, melainkan dapat 

dinikmati secara langsung. 

Teknologi media streaming telah mengalami perkembangan 

yang signifikan sejak tahun 1990an, saat proses pengiriman 

masih belum merata. Bagaimanapun kualitas konten streaming 

masih sangat bergantung pada kecepatan koneksi para 

penggunanya.
85  

 

2. Jenis Streaming 

Dilihat dari jenisnya, terdapat dua jenis streaming yang saat 

ini banyak digunakan oleh kalangan masyarakat, yaitu: 

a. Prerecord Streaming, jenis ini adalah jenis konten atau 

video yang sebelum sudah dibuat terlebih dahulu untuk 

disiarkan, kemudian menyimpannya pada media tertentu 

(bisa media online atau media fisik seperti hardisk). 

Setelah disimpan, baru kemudian host dapat melakukan 

akses pada konten tersebut jika akses diberikan secara 

bebas oleh pemilik konten. 

Salah satu yang termasuk dalam Prerecord Streaming 

adalah layanan SvoD, Subscription video-on-demand 

(SVoD) adalah layanan streaming video yang 

menawarkan cara menonton yang interaktif dan 

menggunakan algoritma untuk menyajikan katalog 

konten seperti film, serial dan documenter.
86

 Pendapat 

lain, menurut Boulay dalam penelitian Nabil dan Indira, 

SVoD atau subscription video on demand merupakan 

sistem yang menyediakan berbagai konten yang meliputi 

acara TV, film seri, film, dokumenter dalam bentuk video 

dan audio yang dapat diakses dengan koneksi internet.
87
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Menurut Vankatesh dkk dalam penelitian Nabila 

Nugraha, SVOD merupakan layanan berbayar, untuk 

mengaksesnya, pengguna harus membayar biaya 

perbulan/minggu/tahunnya, tarif yang dikeluarkanpun 

beragam sehingga pengguna dapat memilih tarif mana 

yang memberikan harga yang sesuai dengan nilai yang 

didapatkan. 
88

 

b. Live Streaming, jenis ini dilakukan dengan konsep seperti 

siaran langsung pada televisi atau jenis perangkat 

lainnya. Artinya, pemilik konten melakukan kegiatan 

perekaman pada suatu konten dan secara langsung 

disiarkan pada media yang dimilikinya. 

Nantinya host dapat melihat secara langsung setiap detik 

yang dilalui oleh pemilik konten tersebut, 

sehingga engagement yang terjalin dapat lebih erat. 

 

3. Manfaat Streaming 

Adapun streaming memiliki manfaat atau keuntungan sebagai 

berikut: 

a. Media streaming memungkinkan penggunanya untuk 

mendapatkan keuntungan berupa aplikasi yang interaktif 

seperti pencarian video dan membuat playlist pribadi 

sesuai dengan selera pengguna. 

b. Memungkinkan pengirim konten untuk mengamati apa 

yang pengunjung saksikan dan berapa lama mereka 

menyaksikan konten tersebut. 

c. Mendukung penggunaan bandwith yang efisien karena 

hanya bagian dari file yang ditransfer saja yang disaksikan 

oleh pengguna.  
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d. Mendukung pembuat konten untuk memiliki kontrol lebih 

terhadap kekayaan intelektualnya, karena file video tidak 

tersimpan di dalam komputer pengguna.
89

 

 

F. Pengajuan Hipotesis 

Hipotesis adalah dugaaan atau jawaban sementara terhadap 

permasalahan yang sedang kita hadapi. Dalam melakukan penelitian 

untuk mendapatan jawaban yang benar maka seorang ilmuan seakan-

akan melakukan suatu integrasi terhadap alam. Hipotesis dalam 

hubungan ini mendapatkan jawaban, karena alam itu membisu dan 

tidak responsif terhadap pernyataan-pernyataan. Harus disadari bahwa 

hipotesis merupakan penjelasan yang bersifat sementara yang 

membantu dalam melakukan penyelidikan. Pengujian statistik 

hipotesis (hipotesis penelitian/Ha) menggunakan apa yang disebut 

sebagai hipoesis (H0). Hipotesis 0 digunakan dalam pengujian statistik 

dalam rangka “praduga tak bersalah” yang menganggap bahwa 

dugaan-dugaan yang disaajikan oleh Ha sama sekali tidak ada. Itu 

sebabnya, H0 kemudian melakukan pengujian atas dugaan tersebut.
90

  

Guna membangun suatu hipotesis, maka diperlukan kerangka 

berpikir sebagai dasar penyusunan suatu hipotesis. Kerangka 

pemikiran merupakan model konseptual tentang hubungan antara teori 

dengan berbagai faktor yang diidentifikasi sebagai masalah yang 

penting.
91
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Berdasarkan penelitian Ribut Basuki dkk., (2022) menunjukkan 

hasil bahwa perceived enjoyment berpengaruh positif signifikan 

terhadap intention to use and behavioral intention,92 hal tersebut juga 

mendukung penelitian yang dilakukan Vera Gitta (2021) bahwa 

Perceived Enjoyment berpengaruh terhadap Willingness To Re-

Subscribe93. Hal ini berbeda dengan penelitian Juniwati (2015) yang 

menunjukkan bahwa perceived enjoyment tidak mempengaruhi 

konsumen dalam niat pembelian berkelanjutan
94

. Berdasarkan hal 

tersebut maka diajukan hipotesis sebagai berikut: 

H0 : Perceived Enjoyment tidak berpengaruh positif signifikan 

terhadap Intention to continue willingness to pay 

premium price 

                                                             
92Ribut Basuki et al. The Effects of Perceived Ease of Use, Usefulness, 

Enjoyment and Intention to Use Online Platforms on Behavioral Intention in Online 

Movie Watching During The Pandemic Era 
93Vera Gitta Fernanda. Mediating Effect Of Customer Satisfaction In The 

Relationship Between Perceived Usefulness, Enjoyment, And Price On Willingness 

To Re-Subscribe (Empirical Study Among Netflix Users). 
94Juniwati, Pengaruh Perceived Ease of Use, Enjoyment dan Trust Terhadap 

Repurchase Intention dengan Customer Satisfaction Sebagai Intervening pada Belanja 

Online. 
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H1 : Perceived Enjoyment berpengaruh positif signifikan 

terhadap Intention to continue willingness to pay 

premium price 

 

Berdasarkan penelitian  Made Ayu Swari Oktarini dan I Made 

Wardana (2018) menunjukkan bahwa variabel perceived enjoyment 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap customer satisfaction95
 

yang juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Juniwati 

(2015) bahwa Perceived enjoyment berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap customer satisfaction96
 namun hasil tersebut bertolak 

belakang dengan penelitian Mutiara Putri Sihombing (2016) bahwa 

perceived enjoyment terbukti tidak berpengaruh signifikan terhadap 

satisfaction97
. Berdasarkan hal tersebut maka diajukan hipotesis 

sebagai berikut: 

H0 : Perceived Enjoyment tidak berpengaruh positif signifikan 

terhadap Customer Satisfaction 

H2 : Perceived Enjoyment berpengaruh positif signifikan 

terhadap Customer Satisfaction 

 

Berdasarkan penelitian Made Ayu dan Made Wardana (2018) 

Customer Satisfaction dinilai mampu memediasi pengaruh perceived 

enjoyment terhadap niat pembelian berkelanjutan dengan tingkat 

keyakinan di atas 95%.
98

 Pada penelitian yang dilakukan Hermawan 

Tan dan Ritzky Karina (2019) membuktikan bahwa ada pengaruh 

perceived value yang terhadap repurchase intention melalui customer 
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satisfaction.
99

 Pernyataan tersebut berbeda dengan penelitian Hendy 

Susanto (2010) bahwa customer satisfaction tidak berpengaruh 

signifikan terhadap willingness to pay more.
100

 Berdasarkan hal 

tersebut, maka diajukan hipotesis sebagai berikut: 

H0 : Custumer Satisfaction tidak mampu memediasi Perceived 

Enjoyment  terhadap Intention to continue willingness to 

pay premium price.  

H3 : Custumer Satisfaction mampu memediasi Perceived 

Enjoyment  terhadap Intention to continue willingness to 

pay premium price. 
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