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Abstract 

In recent years, the popularity of podcasts in Indonesia has greatly 

increased. As a new form of media that is gaining popularity in Indonesia, 

podcasts have become an alternative media choice in fulfill the needs of audiences 

satisfaction. The growing popularity of podcasts occurs because podcasts can 

fulfill satisfaction that podcast listeners expect so that they provide satisfaction 

and the desire to continue listening to them. Podcast listeners in Indonesia are 

dominated by young people who are highly educated and the primary choice of 

listeners in Indonesia to access podcasts through Spotify. 

 This study uses a quantitative explanatory approach with the main 

objective being to explain the discreprancy between gratifications sought (GS) 

and gratification obtained (GO) from the use of podcasts that affect the 

satisfaction of listening to podcasts and the intention to continue listening. This 

research is based on the uses and gratifications theory with a functional 

approach. This study also examines the role of podcast listening habits in 

predicting psychological processes that help initiate and maintain podcast 

listening. 

 This study involved 110 respondents who were randomly obtained from a 

total population of 168 students of Sebelas Maret University who listened to 

podcasts through Spotify obtained from pre-survey results. Data analysis 

conducted in this study included descriptive analysis, exploratory factor analysis 

test (EFA), and structural equation modelling (SEM) analysis. 

 Regression results on path analysis revealed that only the discreprancy in 

passing time gratification element had a significant effect on podcast listening 

satisfaction. The satisfaction of listening to a podcast has a significant effect the 

continuance intention listening to the podcast. Multigroup comparisons show that 

in low habit groups, only parasocial relationships have a significant with negative 

effect on podcast listening satisfaction. The effect between listening satisfaction 

and the the continuance intention decreases insignificantly in the high habit 

group. However, this shows the negative role of moderation as a result of using 

podcast listening habits, especially in high listening habits. 

Keywords: podcast, functional, new media, structural equation modelling 
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Pendahuluan 

 Perkembangan media massa di era saat ini mentransformasi karakteristik 

dari media konvensional atau tradisional. Hasil transformasi tersebut 

mengenalkan kita pada suatu istilah, yakni media baru. Media baru tercipta atas 

hasil dari berkembangnya teknologi yang membentuk karakteristik baru dan 

mengubah beberapa konsep media massa sebelumnya. Salah satu produk media 

yang mengalami transformasi atas kehadiran media baru ini adalah konten audio. 

Konten audio berpotensi untuk dikembangkan—bentuk distribusinya—di ranah 

media baru (Fadilah, Yudhapramesti, & Aristi, 2017). Produk konten audio dari 

media baru—yang termodifikasi dari segi distribusinya—seperti radio online, 

MP3, audioblogs, dan yang paling baru adalah podcast. Bentuk distribusi yang 

terakhir ini memang belum begitu populer di Indonesia, sedangkan istilah dan 

praktik podcast sudah mulai dikenal antara tahun 2004–2005 (Fadilah, 

Yudhapramesti, & Aristi, 2017). 

Berasal dari kata “pod” dan “broadcasting”, podcast hadir seiring 

kelahiran iPod—media yang bisa menyimpan unduhan lagu hingga ratusan—di 

tahun 2001. Podcast hadir dengan membawa karakteristik turunan dari media-

media konten audio sebelumnya—seperti radio online, MP3, audioblogs—, 

podcast bermuatkan konten audio yang membahas suatu topik secara linear 

namun on-demand—dapat memilih topik sesuai yang diinginkan khalayak serta 

dapat mengaksesnya kapanpun dan di manapun. Podcast adalah sebuah media 

yang telah teruji selama beberapa tahun dan sekarang sedang bergerak menuju 

periode kredibilitas, stabilitas, dan kematangan (Berry, 2016). Podcast sebenarnya 

sudah sangat populer di Amerika Serikat dan beberapa negara lainnya. Namun, di 

Indonesia, popularitas podcast memang belum tinggi layaknya media on-demand 

serupa seperti musik dan video. Namun, akhir-akhir ini podcast mendapatkan 

daya tarik yang sangat pesat. DailySocial (2018) melakukan survey fenomena 

popularitas podcast di Indonesia. Hasilnya 68% dari responden mengaku familiar 

dengan podcast. Lalu, sekitar 81% dari responden yang mengaku familiar dengan 

podcast tersebut telah mendengarkan podcast dalam enam bulan terakhir. Namun 
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hal tersebut bukan berarti mereka mendengarkan podcast secara rutin. Setengah 

dari responden mengakui belum yakin untuk mendengarkan podcast secara rutin. 

Kehadiran produk-produk media baru seperti podcast akan menjadi suatu 

topik yang selalu menarik untuk diteliti di bidang komunikasi khususnya dengan 

pendekatan uses and gratifications. Pada dasarnya, uses and gratifications selalu 

membawa pendekatan teoritis mutakhir pada tahap awal setiap media komunikasi 

massa baru (Baran & Davis, 2010, hal. 295). Apa yang ditawarkan dari podcast 

sebagai hasil dari teknologi baru tersebut menyebabkan khalayak semakin banyak 

diberikan pilihan media, motivasi, dan kepuasan, yang merupakan komponen 

penting dalam penelitian uses and gratifications (Ruggiero, 2000, hal. 14). Selain 

itu, penelitian uses and gratifications juga mencari tahu alasan kenapa khalayak 

mengonsumsi suatu media. Alasan atau motivasi khalayak mendengarkan podcast 

tidak semerta-merta lepas dari teknologi yang telah membawanya sebelumnya.  

Persoalan selanjutnya ketika khalayak sudah menggunakan suatu media 

atas dasar motivasi tertentu adalah apakah khalayak terpuaskan atau tidak 

terhadap apa yang telah diberikan media tersebut. Menurut Lariscy (dalam Bae, 

2017, hal. 138) premis dasar dari teori uses and gratifications adalah bahwa 

individu mencari media di antara pesaing yang memenuhi kebutuhan mereka dan 

mengarah pada kepuasan tertinggi. Untuk mendukung ruang lingkup uses and 

gratifications tersebut, peneliti bisa mengadopsi pendekatan fungsional dan 

mensinergikan keduanya. Snyder (dalam Bae, 2017, hal. 139) mengatakan bahwa 

pendekatan fungsional (functional approach) juga secara eksplisit berkaitan 

dengan alasan, maksud, rencana yang mendasari serta menghasilkan fenomena 

psikologis. Proposisi analisis fungsional konsisten dengan prinsip inti teori uses 

and gratifications, yaitu bahwa pencocokan motivasi yang membawa orang untuk 

bertindak dan manfaat dari tindakan mereka akan membuat mereka lebih puas 

dengan aktivitas mereka (Bae, 2017, hal. 139). 

Kepuasan yang diberikan podcast kepada khalayak apakah sesuai yang 

diinginkan atau tidak, yang selanjutnya akan mempengaruhi kepada niatan atau 

intensi dari khalayak untuk meningkatkan penggunaan media—podcast—tersebut 

atau bahkan sebaliknya. Peneliti menganggap bahwa intensi atau niat 
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keberlanjutan diperlukan untuk memprediksi dari hasil akhir kepuasan media, 

yakni akankah khalayak akan terus mendengarkan podcast setelah apa yang 

mereka konsumsi dari podcast tersebut memenuhi kepuasan yang mereka cari 

sebelumnya. Tentunya peneliti juga meyakini bahwa hasil yang diberikan atas 

pengonsumsian suatu media tersebut tidak bisa dilepaskan dari bagaimana cara 

mereka mengkonsumsi suatu media tersebut. Para peneliti media telah 

mempertimbangkan penggunaan media secara kebiasaan (habit) sebagai salah satu 

alasan utama perilaku konsumsi media (Bae, 2017, hal. 140). Dengan begitu 

peneliti bisa lebih mengetahui lebih akurat keterkaitan antara kebiasaan khalayak 

mendengarkan podcast terhadap apa yang mereka dapatkan dan lakukan 

selanjutnya terhadap perilaku mendengarkan podcast tersebut. 

Sejak kebangkitan keduanya di tahun 2014, podcast mengalami 

perkembangan yang sangat signifikan hingga saat ini. Dalam beberapa tahun ke 

belakang, banyak aplikasi yang mulai menyediakan berbagai layanan podcasting. 

Tersedianya beragam aplikasi penyedia podcast tersebut mengkatalis 

pertumbuhan pendengar podcast. Ditambah dengan hadirnya ponsel pintar yang 

membuat pertumbuhan pendengar podcast bertambah sangat pesat. Ponsel pintar 

adalah platform paling popular sekaligus menjadi pilihan yang pertama dalam 

mendengarkan podcast (MusicOomph, 2019). Konten podcast dapat ditemukan di 

sejumlah aplikasi, antara lain Soundcloud, Anchor, Google Podcast, Podbean, 

Podcast Republic, Overcast, Pocket Casts, Stitcher, CastBox, Player.fm, Youtube, 

karya anak bangsa seperti Inspigo hingga penyedia konten audio digital kenamaan 

seperti iTunes dengan Apple Podcast-nya dan Spotify. 

Di Indonesia, aplikasi Spotify menjadi aplikasi pilihan pertama dalam 

mendengarkan podcast. Menurut data dari DailySocial (DailySocial, 2018), 

pilihan pertama aplikasi yang digunakan masyarakat Indonesia untuk 

mendengarkan podcast adalah aplikasi Spotify dengan presentase 52% diikuti 

oleh Souncloud dengan presentase 46%. Wajar jika aplikasi Spotify menjadi 

pilihan pertama masyarakat dalam mendengarkan podcast dibandingkan dengan 

penyedia podcast lainnya—khususnya Apple Podcasts—karena kepopulerannya 

di kalangan pengguna ponsel pintar di Indonesia. Voxnest (2019) melakukan riset 



 

5 
 

pada bulan Mei 2019, yang menyatakan bahwa Spotify mengalahkan Apple 

Podcast dan mendominasi pendengar podcast di lima negara, seperti Honduras, 

Slovakia, Hongaria, Finlandia, dan Indonesia. 

MusicOomph (2019) dalam laporannya yang merangkum dari beberapa 

riset tentang podcast—Edison Research, Nielsen, IAB, PwC, dan Pacific 

Content—, melaporkan bahwa kalangan milenial—usia 18-44 tahun—adalah 

khalayak pendengar podcast paling banyak dengan presentase 67%. Menurut 

survei DailySocial (2018), di Indonesia, khalayak yang pernah mendengarkan 

podcast paling banyak di usia 20-25 tahun dengan presentase 42% diikuti dengan 

usia 25-30 dengan presentase 26%. Selain itu, MusicOomph (2019) juga 

melaporkan bahwa lebih dari 56% pendengar podcast adalah seorang yang masih 

menempuh pendidikan tingginya dan 45% pendengar podcast adalah seorang 

yang sudah memiliki gelar sarjana serta 68% lebih pendengarnya adalah 

seseorang yang sudah memilliki gelar pascasarjana.  

Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan populasi target pada 

mahasiswa Universitas Sebelas Maret dengan populasi samplingnya mahasiswa 

Universitas Sebelas Maret yang pernah mendengarkan podcast melalui Spotify 

serta peneliti tidak membatasi kanal podcast tertentu untuk diteliti dengan alasan 

untuk mengetahui gambaran umum terkait fenomena podcast di kalangan 

khalayak khususnya di usia yang paling sering mendengarkan podcast. Peneliti 

beranggapan dengan memilih mahasiswa dan aplikasi Spotify sebagai fokus 

penelitian ini dapat memberikan jawaban yang representatif untuk menjawab 

pertanyaan-pertanyaan penelitian ini terkait dengan fenomena podcast yang terjadi 

di Indonesia. 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas, maka dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Apakah ada pengaruh yang signifikan antara unsur-unsur kesenjangan 

kepuasan terhadap tingkat kepuasan mendengarkan podcast melalui Spotify 

di kalangan mahasiswa Universitas Sebelas Maret? 
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2. Apakah ada perbedaan tingkat pengaruh yang signifikan antara unsur-unsur 

kesenjangan kepuasan terhadap kepuasaan mendengarkan podcast melalui 

Spotify antara kebiasaan mendengarkan podcast yang tinggi dan rendah di 

kalangan mahasiswa Universitas Sebelas Maret? 

3. Apakah ada pengaruh yang signifikan antara kepuasan mendengarkan 

podcast terhadap tingkat intensi keberlanjutan mendengarkan podcast 

melalui Spotify di kalangan mahasiswa Universitas Sebelas Maret? 

4. Apakah ada perbedaan tingkat pengaruh yang signifikan antara kepuasan 

mendengarkan podcast terhadap intensi keberlanjutan mendengarkan 

podcast melalui Spotify antara kebiasaan mendengarkan podcast yang tinggi 

dan rendah di kalangan mahasiswa Universitas Sebelas Maret? 

Kajian Pustaka 

1. Teori Uses and Gratifications dalam Penggunaan Podcast 

Pada dasarnya, uses and gratifications selalu membawa pendekatan 

teoretis mutakhir pada tahap awal setiap media komunikasi massa baru (Baran & 

Davis, 2010, hal. 295). Selain itu, pengguna podcast adalah bagian dari 

"pengambilan keputusan aktif" karena mereka "secara aktif mencari konten" 

(Berry, 2016, hal. 6). Sehingga banyak peneliti yang menggunakan pendekatan 

uses and gratifications untuk meneliti terkait podcast dan teknologi yang 

membawanya.  

Berry (2016) mengidentifikasi bahwa ada beberapa gratifikasi yang 

tumpang tindih antara podcast dengan radio tradisional. Akan tetapi ada beberapa 

yang gratifikasi yang memang berbeda dikarenakan karakteristik dari kedua media 

yang berbeda tersebut. Radio tradisional lebih ke sebuah proses linear dengan 

pesan yang bergerak dari pengirim ke penerima, sedangkan mendengarkan 

podcast melibatkan pilihan untuk menciptakan pengalaman mendengarkan yang 

personal namun dapat disesuaikan. Unsur gratifikasi atau kepuasan podcast telah 

diidentifikasi oleh Perks dan Tuner (2018, hal. 4-5) dari beberapa penelitian uses 

and gratifications sebelumnya, di antaranya: 1) Social aspect; (2) Sharing content 

through social media; (3) Time shifting; (4) Place shifting; (5) Parasocial 
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relationship with podcast host and character; (6) Listener control and choice 

(which overlap with time and place shifting); (7) Entertainment; (8) Relaxation, 

(9) Passing the time; dan (10) Multitasking. 

2. Kesenjangan Kepuasan (GO-GS) 

 Menurut Lariscy (dalam Bae, 2017, hal. 138) premis dasar dari teori uses 

and gratifications adalah bahwa individu mencari media di antara pesaing yang 

memenuhi kebutuhan mereka dan mengarah pada kepuasan tertinggi. Dalam 

mempelajari kepuasan pada teori uses and gratifications, kunci utamanya adalah 

pembentukan antara Gratification Sought (GS) dan Gratification Obtained (GO) 

(Bae, 2017, hal. 138).  

 Palmgreen dan Rayburn (1985) mengukur kepuasan menggunakan konsep 

Gratification Sought (GS) dan Gratification Obtained (GO). Gratification Sought 

(GS) adalah kepuasan yang dicari atau diinginkan pengguna ketika menggunakan 

suatu jenis media tertentu. GS mengacu pada kepuasan yang diharapkan yang 

diperoleh individu dari media sebelum mereka melakukan kontak dengannya 

(Bae, 2017, hal. 139). Sebaliknya, Gratification Obtained (GO) mengacu pada 

kepuasan yang didapatkan individu melalui penggunaan media tertentu (Bae, 

2017, hal. 139). Philip Palmgreen dan Rayburn (dalam Bae, 2017, hal. 139) 

berpendapat bahwa ketika suatu media memberikan atau melampaui kepuasan 

yang diharapkan dibandingkan dengan yang dicari pada awalnya, akan mengarah 

pada penggunaan berulang dari media tersebut dan pada akhirnya akan menjadi 

suatu kebiasaan baru dalam mengkonumsi media yang dapat diprediksi.  

 Kesenjangan kepuasan (gratification discrepancy) adalah perbedaan 

perolehan kepuasan yang terjadi antara skor GO dan GS dalam mengonsumsi 

media tertentu. Penggunaan kesenjangan GO-GS yang digunakan pada penelitian 

ini merujuk pada penelitian Palmgreen dan Rayburn (1985, hal. 337) terbaru 

tentang model kesenjangan GO-GS. Dalam penelitian ini menggunakan rumus 

kesenjangan A Simplified Discrepancy Model yang didapatkan dari GO dikurangi 

GS, sehingga jika GO < GS, kesenjangannya akan memberikan tanda negatif.  
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3. Pendekatan Fungsional terhadap Penggunaan Podcast 

 Bae (2017, hal. 139) dalam penelitian uses and gratifications-nya 

berupaya fokus pada hal fundamental dalam mempelajari tentang motivasi, yaitu 

untuk memahami proses yang menggerakkan seseorang untuk bertindak, 

khususnya yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan “mengapa orang 

melakukan tindak tertentu?” dan “apa yang menopang tindakan itu?”. Dalam 

menjawab pertanyaan tersebut, analisis fungsional dapat diadopsi untuk 

mendukung ruang lingkup teori uses and gratifications. Snyder (dalam Bae, 2017, 

hal. 139) mengatakan bahwa pendekatan fungsional (functional approach) juga 

secara eksplisit berkaitan dengan alasan, maksud, rencana yang mendasari serta 

menghasilkan fenomena psikologis—yaitu fungsi personal yang dilayani oleh 

pikiran, perasaan, dan tindakan individu. Proposisi analisis fungsional konsisten 

dengan prinsip inti teori uses and gratifications, yaitu bahwa pencocokan motivasi 

yang membawa orang untuk bertindak dan manfaat dari tindakan mereka akan 

membuat mereka lebih puas dengan aktivitas mereka (Bae, 2017, hal. 139). 

4. Kepuasan Mendengar Podcast 

 Kepuasan dengan media didefinisikan sebagai perasaan terpenuhi secara 

umum sebagai akibat dari konsumsi media (Palmgreen & Rayburn, 1985, hal. 

339). Dengan demikian, sejauh mana seseorang memperoleh kepuasan yang dicari 

dari konsumsi media harus berkontribusi pada kepuasan seseorang dengan 

pengalaman konsumsi tersebut (Bae, 2017, hal. 139).  

 Oliver (dalam Bae, 2017, hal. 139) berpendapat bahwa menurut paradigma 

ini, kepuasan dihasilkan dari perbandingan antara harapan konsumen dan apa 

yang sebenarnya diberikan oleh layanan atau produk. Oleh karena itu, perasaan 

kepuasan terjadi ketika kinerja produk atau layanan melebihi harapan; di sisi lain 

ketika ekspektasi melebihi dari apa yang didapatkan, menghasilkan perasaan 

ketidakpuasan (Bae, 2017, hal. 139).  Kepuasan pengguna dengan media 

didefinisikan sebagai perasaan terpenuhi secara umum sebagai akibat dari 

konsumsi media (Palmgreen & Rayburn, 1985; Patwardhan, Yang, & Patwardhan, 

2011; Bae, 2017). Dalam konteks penggunaan podcast bahwa kepuasan 
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mendengar podcast (media satisfaction) adalah perasaan puas yang diperoleh 

seseorang secara umum dalam mendengarkan podcast yang melebihi ekspetasi 

atau harapan dalam mendengarkan suatu pesan melalui podcast. 

5. Intensi Keberlanjutan Mendengarkan Podcast 

 Intensi didefinisikan sebagai probabilitas subjektif yang melibatkan suatu 

hubungan antara dirinya dengan beberapa tindakan. Fishbein dan Ajzen serta 

Triandis (dalam Bae, 2017, hal. 140) menyatakan bahwa niat atau intensi 

memiliki dampak positif pada perilaku. Jadi bisa dikatakan bahwa intensi 

merupakan hasil keyakinan dalam diri individu terhadap sesuatu, yang kemudian 

membentuk sikap tertentu dan akhirnya menghasilkan intensi atau keinginan 

untuk memanifestasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Karenanya, intensi 

keberlanjutan (continuance intention) didefinisikan sebagai minat, niat. atau 

keinginan dari seorang individu untuk terus mendengarkan podcast. 

6. Kebiasaan Mendengarkan Podcast 

 LaRose (dalam Bae, 2017, hal. 140) mendefinisikan kebiasaan 

penggunaan suatu media sebagai “suatu bentuk otomatisitas dalam konsumsi 

media yang berkembang ketika orang mengulangi perilaku konsumsi media dalam 

keadaan stabil”. Wu, Wang, dan Tsai (dalam Bae, 2017, hal. 140) berpendapat 

bahwa individu memperpanjang durasi penggunaan mereka dengan media dan 

bersedia untuk lebih memperhatikan media tersebut hanya karena kebiasaan 

bermedia mereka. 

 Aarts et al. (dalam Bae, 2017, hal. 141) melihat perilaku kebiasaan sebagai 

respon perilaku otomatis yang tidak dirasakan oleh proses analisis kognitif karena 

hubungan yang dipelajari antara perilaku manusia dan hasil yang memuaskan. 

Dengan demikian, kebiasaan tidak sadar dianggap mengendalikan sebagian besar 

perilaku manusia (Lally, Jaarsveld, Potts, & Wardle, 2009). Aarts et al. . (dalam 

Bae, 2017, hal. 141) menemukan bahwa kebiasaan mengurangi jumlah informasi 

yang diperoleh dan digunakan sebelum keputusan dibuat.  

 Demikian pula, Verplanken, Aarts, dan Knippenberg (dalam Bae, 2017, 

hal. 141) menemukan bahwa responden dengan tingkat kebiasaan yang lebih 
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rendah terlibat dalam proses pilihan yang lebih rumit daripada mereka yang 

terbiasa melakukan tugas tersebut, memberikan bukti untuk proposisi bahwa 

perilaku individu dengan kebiasaan rendah didukung oleh alasan yang lebih luas 

daripada orang-orang dengan kebiasaan tinggi. 

Gambar 1. Model Penelitian 

Sumber: Data Olahan, 2019. 

Metodologi 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif eksplanatif. Populasi 

sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah mahasiswa Universitas 

Sebelas Maret yang pernah mendengarkan podcast melalui Spotify. Peneliti 

mengambil sampel sebesar 110 responden yang didapat dari total 168 anggota 

populasi sampling yang telah dibentuk sebelumnya melalui prasurvei online 

selama 28 hari. 

 Pengumpulan data menggunakan teknik survei. Dalam melakukan survei, 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. Kuesioner menggunakan 

skala Likert dengan rentang skala 1-5. Sedangkan analisis data yang dilakukan 

pada penelitian ini adalah analisis deskriptif, uji exploratory factor analysis 

(EFA), dan structural equation modelling (SEM) dengan menggunakan aplikasi 

IBM SPSS Statistics 20 dan IBM SPSS AMOS 24. 
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Sajian Data 

1. Uji Exploratory Factor Analysis (EFA) 

 Dengan melakukan uji EFA melalui IBM SPSS Statistics 20, peneliti 

mengeliminasi indikator yang tidak mempunyai hubungan antar faktor atau 

bahkan saling tumpang tindih. Sehingga peneliti mendapatkan indikator yang baik 

untuk model dan mempermudah proses pada tahap selanjutnya. Terdapat 85 

indikator dari 21 variabel laten yang diusulkan peneliti dalam penelitian ini. 

Peneliti mengeliminasi koefisien yang mempunyai nilai < 0.40 dan menghasilkan 

indikator yang tersisa berjumlah 35 dari 11 variabel laten. 

2. Model Pengukuran 

 Model pengukuran berguna untuk mengukur keterkaitan variabel teramati 

dengan variable laten, metode ini biasa disebut dengan Confirmatory Factor 

Analysis (CFA). Langkah awal dalam penelitian adalah menggambarkan 

keterkaitan variabel teramati dengan variabel laten yang sudah dieliminasi 

sebelumnya pada uji EFA. Model pengukuran dilihat dari kriteria kebaikan model, 

convergent validity, dan discriminant validity. Untuk melihat model pengukuran 

mempunyai kriteria model yang baik, peneliti menggunakan CMIN/DF, RMSEA, 

CFI, SRMR, dan Pclose. 

 Semua faktor loadings signifikan (p < 0,01) kecuali untuk indikator 

MWS4. Selain itu, Standardized factor loadings untuk indikator melebihi dari 

angka minimal 0,50 yang disarankan oleh Baguzzi dan Yi (1988) kecuali untuk 

indikator MUH1 (0,329) dan MWS4 (0,391). Construct reliablities (CR) dan 

average variance extracted (AVE) dari masing-masing variabel laten melebihi 

nilai minimum dari 0,70 dan 0,50 (Fornell & Larker, 1981), kecuali untuk variabel 

laten Hubungan Parasosial Sought (HPS) dan Informasi Obtained (IO). Lalu, ada 

tiga variabel laten yang tidak memiliki AVE melebihi dari hasil kuadrat korelasi 

antarvariabel laten tersebut yakni Hubungan Parasosial Sought (HPS), 

Multitasking Sought, (MTS) dan Multitasking Obtained (MTO). 
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Tabel 1. Muatan Loading, t, AVE, dan CR 

Variabel Laten dan Indikator Loading t AVE CR 

Hubungan Parasosial Sought (HPS)   0,365 0,535 

Saya ingin mengetahui lebih dekat 

host/karakter/narasumber di podcast tersebut 

0,596    

Saya ingin mendengarkan podcast dari host/narasumber 

yang telah saya kenal sebelumnya 

0,613 4,413***   

Informasi Sought (IS)   0,552 0,711 

Saya ingin belajar bagaimana melakukan suatu hal yang 

belum pernah dilakukan sebelumnya dengan 

mendengarkan podcast 

0,723    

Saya ingin dapat mempelajari sesuatu dari host/narasumber 

pada podcast 

0,762 6,251***   

Menghabiskan Waktu Sought (MWS)   0,609 0,710 

Saya ingin menghabiskan waktu terutama ketika saya 

bosan 

1,054    

Saya ingin mendengarkan orang bercerita atau berdiskusi 

karena membuat waktu terasa berlalu lebih cepat 

0,329 2,479   

Multitasking Sought (MTS)   0,524 0,759 

Saya ingin mendengarkan podcast karena bisa sambil 

mengerjakan atau melakukan hal lain 

0,742    

Saya ingin mempelajari sesuatu dan melakukan hal lain 

sekaligus. 

0,877 4,997***   

Saya ingin mendapatkan perasaan produktif dengan 

mendengarkan podcast dan melakukan hal lain sekaligus 

0,501 8,676***   

Hubungan Parasosial Obtained (HPO)   0,500 0,665 

Saya dapat mengetahui lebih dekat 

host/karakter/narasumber di podcast yang saya dengarkan. 

0,761    

Saya bisa mendengarkan podcast dari host/narasumber 

yang telah saya kenal sebelumnya 

0,648 5,118***   

Informasi Obtained (IO)   0,423 0,585 

Saya bisa belajar bagaimana melakukan suatu hal yang 

belum pernah saya lakukan sebelumnya 

0,512    

Saya bisa mempelajari sesuatu dari host/narasumber pada 

podcast 

0,763 4,616***   

Menghabiskan Waktu Obtained (MWO)   0,593 0,743 

Saya dapat menghabiskan waktu terutama ketika saya 

bosan 

0,820    

Mendengarkan podcast orang bercerita atau berdiskusi 

membantu menghabiskan waktu lebih cepat 

0,716 7,702***   
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Variabel Laten dan Indikator Loading t AVE CR 

Multitasking Obtained (MTO)   0,549 0,781 

Saya ingin mendengarkan podcast karena bisa sambil 

mengerjakan atau melakukan hal lain 

0,823    

Saya ingin mempelajari sesuatu dan melakukan hal lain 

sekaligus. 

0,809 9,116***   

Saya ingin mendapatkan perasaan produktif dengan 

mendengarkan podcast dan melakukan hal lain sekaligus 

0,562 5,893***   

Kepuasan Mendengar (MS)   0,576 0,803 

Saya merasa nyaman setelah mendengarkan podcast 0,729    

Saya merasa bahagia/senang setelah menghabiskan waktu 

dengan mendengarkan podcast 

0,742 6,781***   

Mendengarkan podcast memberikan saya kepuasan 0,803 7,099***   

Intensi Keberlanjutan Mendengar (IB)   0,539 0,772 

Jika saya bisa, saya ingin melanjutkan mendengarkan 

podcast karena podcast merupakan hal yang menarik untuk 

saya terus dengarkan 

0,630    

Saya berniat meningkatkan intensitas mendengarkan 

podcast kedepannya. 

0,611 5,424***   

Saya berniat melanjutkan mendengarkan podcast 

kedepannya 

0,921 6,317***   

Kebiasaan Mendengar (MUH)   0,603 0,801 

Saya akan menyesal jika tidak bisa 

mengakses/mendengarkan podcast. 

0,391    

Podcast merupakan bagian dari aktivitas saya sehari-hari. 0,752 4,362***   

Podcast telah menjadi bagian dari rutinitas harian saya. 1,045 4,157***   

CFA fit: χ2 = 368,842, χ2/df (269) = 1,371,  

RMSEA = 0,058, CFI = 0,911, SRMR = 0,077, Pclose = 

0,177 . 

    

Ket: CFA = confirmatory factor analysis; RMSEA = root mean square error of approximation; CFI = 

comparative fit index; SRMR = Standardized Root Mean Square Residual 

*** Nilai t signifikan pada p < 0,01 

Satu indikator dari masing-masing variabel laten diatur menjadi 1 untuk standarisasi skala pengukuran. 

Sumber: Data Olahan, 2019. 
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Tabel 2. Korelasi Variabel dan AVE dalam Diagonal  

Sumber: Data Olahan, 2019. 

Sebagai tambahan, uji normalitas univariat dan multivariat juga 

dilakukan untuk mengetahui apakah distribusi data yang akan dianalisis 

tersebar secara normal. Hasil uji menunjukkan bahwa ada beberapa indikator 

yang nilai critical ratios (c.r.) nya melebihi dari ±2,58 yakni IS1, MWS2, 

MTO1, MTO2, IO1, IO2, dan MWO2. Selain itu nilai absolut dari skewness 

dan kurtosis univariat untuk semua indikator kurang dari 2 kecuali untuk 

indikator-indikator Informasi Obtained. Kedua ukuran tersebut menyiratkan 

bahwa beberapa indikator tidak terdistribusi jawabannya secara normal, 

namun secara keseluruhan distribusi data yang dianalisis cukup menyebar 

secara normal. 

  

 

 HPS IS MTS MWS MTO HPO IO MWO MS IB MUH 

HPS 0,604           

IS 0,538** 0,743          

MTS 0,196 0,291* 0,724         

MWS 0,214 0,332* 0,461* 0,781        

MTO 0,281† 0,409** 0,885*** 0,423* 0,741       

HPO 0,811*** 0,503** 0,118 0,055 0,266* 0,707      

IO 0,506* 0,802*** 0,461** 0,357† 0,505** 0,583** 0,650     

MWO 0,348* 0,524*** 0,184 0,754 0,315* 0,241† 0,427** 0,770    

MS 0,367* 0,469** 0,403** 0,412* 0,365** 0,236† 0,458** 0,530*** 0,759   

IB 0,105 0,392** 0,404** 0,416* 0,500*** 0,211 0,573** 0,358** 0,475** 0,734  

MUH 0,040 0,457 0,303 0,188 0,396 0,250 0,471 0,274 0,318 0,331 0,777 
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3. Model Analisis Jalur 

Gambar 2. Path Diagram Analisis Jalur 

Sumber: Data Olahan, 2019. 

Kesenjangan GO-GS Hubungan Parasosial mempunyai pengaruh 

negatif yang tidak signifikan pada Kepuasan Mendengarkan dengan nilai β -

0,088 (t = -0,922, p = 0,356). Kesenjangan GO-GS Informasi mempunyai 

pengaruh positif yang tidak signifikan pada Kepuasan Mendengarkan dengan 

nilai β 0,032 (t = 0,335, p = 0,738). Kesenjangan GO-GS Multitasking 

mempunyai pengaruh negatif yang tidak signifikan pada Kepuasan 

Mendengarkan dengan nilai β -0,092 (t = -0,975, p = 0,330). Kesenjangan 

GO-GS Menghabiskan Waktu mempunyai pengaruh positif yang paling 

tinggi ketimbang unsur lain dan signifikan (p < 0,05) pada Kepuasan 

Mendengarkan dengan nilai β 0,208 (t = 2,159, p = 0,031). Dan yang 

terakhir, sesuai prediksi bahwa Kepuasan Mendengarkan mempunyai 

pengaruh yang signifikan pada Intensi Keberlanjutan mendengarkan podcast 

dengan nilai β 0,365 (t = 4,084, p < 0,001). Hal ini mendukung beberapa 

teori yang telah diteliti sebelumnya bahwa ada hubungan antara kepuasan 

penggunaan media terhadap intensi keberlanjutan menggunakan terus media 

tersebut (Papacharissi & Rubin, 2000; Bae, 2017) 
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4. Perbandingan Multigroup 

Tabel 2. Perbandingan Multigroup Kebiasaan Tinggi dan Rendah 

Nama 

Jalur 

Full Data 

(β) 

"Low" 

Data (β) 

"High" 

Data (β) 

Kesenjangan 

(β) 

P-value untuk 

Kesenjangan 

F1 → F5 -0,088 -0,318* 0,178 0,497 0,021 

F2 → F5 0,032 0,075 -0,118 -0,193 0,288 

F3 → F5 -0,092 -0,08 -0,175 -0,095 0,534 

F4 → F5 0,208** 0,191 0,176 -0,015 0,975 

F5 → F6 0,364*** 0,360** 0,296* -0,064 0,81 

Sumber: Data Olahan, 2019. 

Dalam perbandingan antarkelompok tersebut, unconstrained dan fully 

constrained models dibandingkan, mengindikasikan perbedaan antarmodel 

tersebut tidak signifikan—Δχ2 = 7,358, p = 0,195. Namun, hasil menunjukkan 

bahwa nilai koefisien jalur berbeda untuk kelompok tinggi dan rendah dalam 

model. Hanya hubungan antara kesenjangan GO-GS Hubungan Parasosial 

terhadap kepuasan mendengarkan yang mempunyai perbedaan signifikan 

antarkelompok tersebut. Pada kelompok kebiasaan tinggi, kesenjangan GO-

GS Hubungan Parasosial mempunyai pengaruh positif terhadap kepuasan 

mendengarkan podcast. Namun, pada kelompok kebiasaan rendah, pengaruh 

berubah menjadi negatif dan pengaruhnya pun signifikan terhadap kepuasan 

mendengarkan podcast. Hal tersebut mengartikan bahwa pada kelompok 

pendengar podcast dengan kebiasaan rendah, jika mereka terpuaskan pada 

hubungan parasosial, maka kepuasan mendengarkan akan turun. 

Perbedaan arah pengaruh juga terjadi pada kesenjangan GO-GS 

Informasi terhadap kepuasan mendengarkan podcast. Di kelompok kebiasaan 

tinggi, kesenjangan GO-GS informasi menjadi berpengaruh negatif terhadap 

kepuasan mendengarkan podcast. Namun, pada kelompok kebiasaan rendah, 

informasi mempunyai pengaruh positif terhadap kepuasan mendengarkan. 

Secara konsisten, yang mempunyai pengaruh negatif terhadap kepuasan 
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mendengarkan di kedua kelompok maupun secara keseluruhan adalah 

kesenjangan GO-GS multitasking. Begitu pun, pada kesenjangan GO-GS 

Menghabiskan Waktu yang mempunyai pengaruh positif di kedua kelompok 

dan secara keseluruhan terhadap kepuasan mendengarkan podcast. 

Selain itu, terdapat perbedaan pengaruh namun tidak signifikan antara 

kepuasan mendengarkan podcast terhadap intensi keberlanjutan 

mendengarkan podcast melalui Spotify. Pada kelompok kebiasaan 

mendengarkan podcast yang tinggi, pengaruh kepuasan mendengarkan 

podcast terhadap intensi keberlanjutan mendengarkan podcast termoderasi 

secara negatif. Dengan arti bahwa pendengar dengan kelompok kebiasaan 

mendengarkan podcast yang rendah lebih mudah untuk terpuaskan dalam 

mendengarkan podcast dan berniat untuk terus mendengarkan podcast di 

masa depan dibandingkan dengan kebiasaan mendengarkan yang tinggi. 

Temuan ini mendukung penelitian yang sebelumnya telah diteliti bahwa 

kebiasaan menggunakan media yang tinggi akan memoderasi secara negatif 

kepuasan dalam menggunakan media terhadap intensi untuk melanjutkan 

penggunaan medianya (Bae, 2017). 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dianalsis oleh peneliti dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Terdapat pengaruh yang signifikan antara kesenjangan GO-GS pada 

podcast terhadap kepuasan mendengarkan podcast melalui Spotify di 

kalangan mahasiswa Universitas Sebelas Maret. Namun, hanya satu 

unsur yang mempunyai pengaruh signifikan, yakni menghabiskan waktu 

(p = 0,031). Sedangkan untuk pengaruh kesenjangan GO-GS hubungan 

parasosial, informasi, multitasking terhadap kepuasan mendengarkan 

podcast tidak signifikan. Untuk kesenjangan GO-GS hubungan parasosial 

dan multitasking mempunyai pengaruh secara negatif terhadap kepuasan 

mendengarkan podcast.  
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2. Terdapat perbedaan pengaruh yang signifikan antara kesenjangan GO-GS 

terhadap tingkat kepuasan mendengarkan melalui Spotify antara 

kebiasaan mendengarkan podcast yang tinggi dan rendah di kalangan 

mahasiswa Universitas Sebelas Maret. Perbedaan pengaruh yang 

signifikan antara kebiasaan tinggi dan rendah terjadi pada kesenjangan 

GO-GS hubungan parasosial (p = 0,021). Kesenjangan GO-GS hubungan 

parasosial pada kelompok rendah mempunyai pengaruh signifikan secara 

negatif terhadap kepuasan mendengarkan podcast melalui Spotify. Hal 

tersebut mengartikan bahwa pada kelompok rendah, hubungan parasosial 

saling bertolakbelakang dengan meningkatnya kepuasan mendengarkan 

podcast mereka. Adapun untuk kesenjangan GO-GS yang lain, kebiasaan 

tinggi memoderasi negatif pengaruh kesenjangan terhadap kepuasan 

mendengarkan podcast dibandingkan dengan kebiasaan rendah. Yang 

berarti bahwa seseorang dengan kebiasaan yang lebih tinggi, lebih sedikit 

merasa terpuaskan akan suatu unsur terhadap kepuasan mereka dalam 

mendengarkan podcast melalui Spotify.  

3. Terdapat pengaruh signifikan secara positif antara kepuasan 

mendengarkan podcast terhadap intensi keberlanjutan mendengarkan 

podcast melalui Spotify (p < 0,001). Hal ini mendukung beberapa 

penelitian yang telah diteliti sebelumnya bahwa ada hubungan antara 

kepuasan penggunaan media terhadap intensi keberlanjutan 

menggunakan terus media tersebut (Papacharissi & Rubin, 2000; Bae, 

2017). Karenanya, semakin terpuaskan pendengar podcast, maka mereka 

berniat untuk terus melanjutkan mendengarkan podcast ke depannya.  

4. Tidak terdapat perbedaan pengaruh yang signifikan antara kepuasan 

mendengarkan podcast terhadap intensi keberlanjutan mendengarkan 

podcast melalui Spotify antara kelompok responden yang kebiasaan 

mendengarkan podcastnya tinggi dan rendah di kalangan mahasiswa 

Universitas Sebelas Maret. Pada kelompok kebiasaan mendengarkan 

podcast yang tinggi, pengaruh kepuasan mendengarkan podcast terhadap 

intensi keberlanjutan mendengarkan podcast termoderasi secara negatif 
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dibandingkan dengan kelompok kebiasaan mendengarkan yang rendah. 

Dengan arti bahwa pendengar dengan kelompok kebiasaan 

mendengarkan podcast yang rendah lebih mudah untuk terpuaskan dalam 

mendengarkan podcast dan berniat untuk terus mendengarkan podcast di 

masa depan dibandingkan dengan kebiasaan mendengarkan yang tinggi.  
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