
 
 

 
 

JURNAL 

MOTIF DAN KEPUASAN MENDENGARKAN PODCAST 

 (Studi Korelasi Motif, Intensitas dan Kepuasan dalam Mendengarkan Channel 

Podcast “RAPOT” pada platform Spotify di Kalangan Mahasiswa Ilmu 

Komunikasi S1 Reguler FISIP UNS) 

 

Oleh: 

ZHAFARINA ZHARFA  

D0216115 

 

PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI 

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK 

UNIVERSITAS SEBELAS MARET 

SURAKARTA  

2020



 
 

1 
 

MOTIF DAN KEPUASAN MENDENGARKAN PODCAST 

(Studi Korelasi Motif, Intensitas dan Kepuasan dalam Mendengarkan Channel 

Podcast “RAPOT” pada platform Spotify di Kalangan Mahasiswa Ilmu 

Komunikasi S1 Reguler FISIP UNS) 

Zhafarina Zharfa 

Widyantoro 

Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik 

Universitas Sebelas Maret 

 

Abstract 

In recent years, Indonesia has found a rapid growth of Podcasts. Accessibility 

of podcasts through various media and platforms is causing an increase to its 

popularity in Indonesia. In addition to podcasts surge of popularity in spite of it 

being one of the newest forms of media, podcasts have also become an alternative 

media choice to fulfill the needs of audience’s satisfaction. Podcast listeners in 

Indonesia are dominated by highly educated audiences who fall within the age range 

of 18-24 years old such as university students. 

This research applies the Uses and Gratifications theory as its underlying 

theory to know the extent of the correlation between motivation and intensity of 

listening to “Rapot”, a podcast channel on Spotify, the correlation between intensity 

and satisfaction after listening to “Rapot” on Spotify, and the correlation between 

motivation and satisfaction after listening to “Rapot” on Spotify with intensity of 

listening to it as the controlled variables.  

This research involved 59 respondents that were obtained by a simple random 

sampling method from a total population of 141 students from the Communication 

Science major in Universitas Sebelas Maret who listen to “Rapot” on Spotify. Such a 

number of population was generated from a prior pre-survey. All of the hypotheses in 

this research are proven by using the Kendall Rank Partial Correlation formula with 

SPSS 16 program. The result shows that all of the hypotheses are proven to 

respectively have a significant relationship, indicated by a positive correlation 

coefficient value and t-count greater than t-table with a significance level which 

amounts to 95%. 

Keywords: Correlation Research, Uses and Gratifications, Podcast 
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Pendahuluan 

Perkembangan teknologi pada bidang informasi dan komunikasi memiliki 

kemajuan dengan pesat selama 15 tahun belakangan. Kehadiran internet di tengah-

tengah masyarakat merupakan salah satu penemuan mutakhir yang sangat 

mempengaruhi kehidupan manusia. Transformasi media massa yang berawal dari 

media konvesional menjadi sebuah istilah baru yang disebut dengan media baru. 

Berdasarkan data dari Digital 2020, pengguna internet di Indonesia telah 

mencapai angka 175,4 juta atau sebesar 64% dari total populasi. 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 (Fadila, 2017). Dengan perkembangan yang dilakukan oleh media 

konvensional, format siaran terus berkembang seiring dengan pesatnya kemajuan 

teknologi dan kompleksitas kebutuhan manusia. Sama seperti media yang terus 

termodifikasi, konten di dalamnya pun ikut termodifikasi sedemikian rupa. Seperti 

munculnya konten siaran audio berbasis internet yang kemudian dikenal sebagai 

podcast.  

Menurut riset yang dilakukan oleh Roy Morgan pada bulan Maret 2018 hingga 

bulan April 2019, podcast yang pada saat itu baru saja menjadi sebuah trend di 

Indonesia sudah berada satu peringkat di atas pendengar radio–sesama media dengan 

konten audio–dengan jumlah 1.56 juta pendengar. Pada riset tersebut, Roy Morgan 

memberikan kesimpulan bahwa 65% pendengar dari podcast di Indonesia merupakan 

generasi Z atau orang-orang yang terlahir antara tahun 1991 sampai dengan tahun 2005. 

Data tersebut menyatakan bahwa pendengar podcast memiliki proporsi yang lebih 

tinggi dibandingkan dengan sebagian besar kegiatan hiburan online lainnya, sehingga 

kegiatan podcasting dinyatakan memiliki potensi besar untuk bertambah di tahun-

tahun mendatang. 

Survei lain dilakukan oleh DailySocial (2018) yang bekerja sama dengan 

JakPat untuk mengamati popularitas podcast di Indonesia. Dari 2032 responden yang 
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memiliki karakteristik pegguna ponsel pintar, 68% dari responden mengaku familiar 

dengan istilah podcast. Kemudian 81% dari responden yang mengaku familiar dengan 

istilah podcast, menyatakan bahwa mereka telah mendengarkan podcast dalam enam 

bulan terakhir. Namun ternyata fakta tersebut juga tidak dapat memastikan bahwa 

mereka akan mendengarkan podcast secara rutin. Bahkan setengah dari responden 

mengaku bahwa mereka belum begitu yakin untuk mendengarkan podcast secara rutin. 

Pertumbuhan pesat para pengguna podcast dengan variasi karakteristik konten 

yang ditawarkan, peneliti merasa perlu untuk melakukan penelitian dengan topik 

podcast terhadap khalayak untuk mengetahui secara jelas tentang fenomena tersebut. 

Terlebih dengan kenyataan bahwa belum banyak penelitian maupun riset khususnya di 

Indonesia yang meneliti motif atau alasan penggunaan podcast, intensitas dalam 

penggunaan podcast, serta kepuasan yang didapatkan setelah penggunaan podcast. 

Dengan permasalahan tersebut, peneliti melakukan penelitian ini dengan pendekatan 

uses and gratifications untuk dapat menjawab beberapa pertanyaan terkait fenomena 

ini. 

Berdasarkan dengan apa yang dilansir di chartable.com (2020), di Indonesia 

pada platform Spotify, terdapat 2 channel podcast dengan genre komedi yang 

memasuki 10 besar pada tangga podcast terbaik, yaitu podcast “Podkesmas” dan 

“Rapot”. Walaupun podcast “Podkesmas” berada di posisi yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan podcast “Rapot”, namun jumlah review yang diberikan oleh 

pendengar lebih banyak diperoleh oleh podcast “Rapot” dibandingkan dengan podcast 

“Podkesmas”. Alasan tersebut lah yang mendasari peneliti untuk memilih podcast 

“Rapot” sebagai subjek dalam penelitian ini. 

Maraknya podcast dengan berbagai macam konten yang disajikan, membuat 

semakin banyak pula pendengar podcast dengan motif berbeda-beda yang 

bermunculan. Setiap pendengar pun memiliki beragam tingkat kepuasan serta 

intensitas dalam mendengarkan podcast pilihannya. Dengan pendekatan kuantitatif dan 

berdasarkan teori uses and gratifications, peneliti ingin menemukan pengaruh yang 

diberikan oleh motif yang digunakan serta intensitas penggunaan terhadap kepuasan 
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dalam mendengarkan channel podcast “Rapot” di kalangan mahasiswa Ilmu 

Komunikasi S1 Reguler FISIP UNS. 

Rumusan Masalah 

1. Apakah terdapat hubungan secara bersama-sama antara motivasi mendengarkan 

Channel Podcast “Rapot” dan intensitas penggunaan platform Spotify dalam 

mendengarkan Channel Podcast “Rapot” dengan tingkat kepuasan setelah 

mendengarkan Channel Podcast “Rapot” di kalangan mahasiswa Ilmu 

Komunikasi S1 Reguler FISIP UNS?  

Tinjauan Pustaka 

1. Podcast sebagai Media Baru 

Kehadiran media baru dengan segala bentuk dan fungsinya, bukan berarti dapat 

menggeser peran media konvensional yang hadir lebih awal. Menurut Rogers 

(dalam Kurnia, 2005, hal. 293), keberadaan media baru tidak begitu saja 

menggeser keberadaan media tradisional yang kenyataannya sampai sekarang 

masih dibutuhkan oleh masyarakat dalam mencari informasi sesuai dengan 

karakteristiknya masing-masing. 

Sebagai media berbasis audio, podcast mampu bersaing dengan media berbasis 

audio visual dikarenakan terciptanya keintiman antara podcaster dengan 

pendengarnya. Tanpa disadari, medium paling akrab dengan manusia adalah 

audio, karena manusia lebih banyak berkomunikasi dengan berbicara dan 

mendengar. Podcast terasa menjadi lebih intim, lebih asli, dan lebih otentik karena 

membentuk persepsi pendengar bahwa pesan yang disampaikan melalui podcast 

ditujukan kepada pribadi pendengar, seolah berbicara dua mata antara host dan 

pendengar (Perks & Turner, 2018). 

2. Teori Uses and Gratifications 

Pendekatan Uses and Gratification ditujukan untuk menggambarkan proses 

penerimaan dalam komunikasi massa dan menjelaskan penggunaan media oleh 
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individu atau agregasi individu (Effendy, 2000: 289). Herbert Blumer dan Elihu 

Katz adalah orang pertama yang memperkenalkan teori ini. Teori kegunaan dan 

kepuasan ini dikenalkan pada tahun 1974 dalam bukunya The Uses of Mass 

Communications: Current Perspectives on Gratification Research. Teori milik 

Blumer dan Katz ini menekankan bahwa pengguna media memainkan peran aktif 

untuk memilih dan menggunakan media tersebut. Pengguna media adalah pihak 

yang aktif dalam proses komunikasi, pengguna media berusaha untuk mencari 

sumber media yang paling baik di dalam usaha memenuhi kebutuhannya. Artinya, 

teori uses and gratifications mengasumsikan bahwa pengguna mempunyai pilihan 

alternatif untuk memuaskan kebutuhannya (Nurudin, 2003:181). 

Teori uses and gratification ini lebih menekankan pada pendekatan manusiawi 

di dalam melihat media. Artinya, manusia itu punya otonomi, wewenang untuk 

memperlakukan media. Blumer dan Katz percaya bahwa tidak hanya ada satu jalan 

bagi khalayak untuk menggunakan media. Sebaliknya, mereka percaya bahwa ada 

banyak alasan khalayak untuk menggunakan media. Menurut pendapat teori ini, 

konsumen media mempunyai kebebasan untuk memutuskan bagaimana (lewat 

media mana) mereka menggunakan media dan bagaimana media itu akan 

berdampak pada dirinya. (Nurudin, 2003: 181). 

3. Motif Penggunaan Media 

McQuail (dalam Rakhmat, 2017, hal. 120) menjelaskan dalam sebuah kerangka 

bahwa ada empat motif atau alasan mengapa pada umumnya khalayak 

berhubungan dengan media yaitu Motif Informasi, Motif Identitas Pribadi, Motif 

Integritas dan Interaksi Sosial, dan Motif Hiburan. 

Maslow (1993: 31) menyebutkan bahwa manusia seperti hewan yang memiliki 

keinginan, dan jarang secara penuh terpuaskan keinginannya, kecuali untuk waktu 

singkat. Apabila suatu keinginan telah terpenuhi, maka akan muncul keinginan 

lain yang harus dipenuhi kembali, begitu seterusnya. Hal ini adalah ciri khas dari 

manusia, yaitu kondisi di mana mengejar ketersinambungan. 
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4. Intensitas Penggunaan Media 

Penggunaan media dapat diukur melalui hubungan individu dengan media, 

jenis media, dan jumlah waktu yang diukur menggunakan frekuensi, durasi dan 

intensitas (Lometti, Reeves, & Bybee, 1977).  

Menurut Devito (Fajar, 2009), intensitas berkaitan dengan penggunaan media, 

sehingga dapat diukur melalui enam aspek, yaitu : 1) frekuensi, 2) durasi, 3) 

perhatian dan prioritas, 4) keteraturan, 5) jumlah orang, 6) tingkat kedalaman 

pesan. 

Seperti yang dijelaskan oleh Lometti, Reeves, dan Bybee (1977), penggunaan 

media secara berulang kali merupakan usaha khalayak dalam mengelola intensitas. 

Sebenarnya penggunaan media berperan sebagai penghubung antara motif 

khalayak dalam menggunakan media dengan kepuasan khalayak yang harus 

terpenuhi. Penggunaan media dengan intensitas tertentu menjadi perantara di 

antara keduanya. 

5. Kepuasan Penggunaan Media 

Kepuasan media banyak digunakan dalam studi media effect, khususnya dalam 

penggunaan teori uses and gratifications. Kepuasan dengan media didefinisikan 

sebagai perasaan terpenuhi secara umum sebagai akibat dari konsumsi media 

(Palmgreen & Rayburn, 1985, hal. 339). Pada penelitian ini peneliti menggunakan 

istilah kepuasan mendengar podcast. McQuail (Rakhmat, 2017: 120) menjabarkan 

tipologi kepuasan yang dicari dan diperoleh individu khalayak dari media, yaitu 

Kepuasan Informasi, Kepuasan Identitas Pribadi, Kepuasan Integritas dan 

Interaksi Sosial, dan Kepuasan Hiburan. 

Metodologi Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan memfokuskan hubungan 

antara variabel penulisan dan mengkaji hipotesa yang telah dirumuskan (Singarimbun 

& Effendi, 2008). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei 
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dengan kuesioner sebagai alat pengumpul dan pengukur data pokok (Singarimbun & 

Effendi, 2008). 

Populasi Penelitian 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek maupun subyek yang 

memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditentukan oleh peneliti (Sugiyono, 

2013). Populasi target dalam penelitian ini merupakan mahasiswa Ilmu Komunikasi S1 

reguler FISIP UNS. Data populasi sampling didapatkan oleh peneliti dengan cara 

melakukan prasurvei terlebih dahulu. Total populasi setelah dilakukan rekapitulasi dari 

hasil prasurvei adalah 141 responden. 

Sampel Penelitian 

Dalam penelitian ini, jumlah responden yang dijadikan sampel dihitung dengan 

rumus Slovin. Dengan menggunakan nilai kelonggaran ketidaktelitian atau error 

tolerance sebesar 10% serta tingkat kepercayaan sebesar 90% maka jumlah sampel 

yang didapat adalah 59 responden dari total populasi yang ada. Teknik penarikan 

sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah probability sampling (teknik 

pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) 

populasi untuk menjadi anggota sampel) dengan teknik simple random sampling atau 

pemilihan sampel acak sederhana (PSAS). Dengan menggunakan alat bantu dari laman 

randomizer.org, peneliti mengambil nomor secara acak sejumlah 59 buah. 
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Sajian dan Analisis Data 

1. Hubungan antara Motif dan Intensitas Mendengarkan Channel Podcast 

“Rapot” 

Tabel 1.1 Korelasi Kendall tau-b Motif dan Intensitas Mendengarkan Channel 

Podcast “Rapot” 

Correlations 

   Motif Intensitas 

Kendall's tau_b Motif Correlation Coefficient 1.000 .201* 

Sig. (2-tailed) . .044 

N 59 59 

Intensitas Correlation Coefficient .201* 1.000 

Sig. (2-tailed) .044 . 

N 59 59 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).  

 

Berdasarkan hasil perhitungan korelasi antara variabel motivasi dengan 

intensitas dalam mendengarkan channel podcast “Rapot”, diperoleh hasil 

koefisien korelasi (τ) sebesar 0.201 dengan probabilitas 0.044.  

Kemudian angka tersebut diuji signifikansinya sebagai berikut: 

𝑡 =  
𝜏√𝑛 − 2

√1 −  𝜏2
 

𝑡 =  
0.201√59 − 2

√1 − (0.201)2
 

𝑡 =
0.201 ×  7.55

0.2
 

𝑡 = 7.588 

Nilai thitung sebesar 7.588, kemudian dikonsultasikan pada ttabel dengan 

memperhatikan derajat kebebasan (df) = N-2, df = 59-2 =57. Menggunakan taraf 
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signifikansi 5% yang menunjukkan angka 1.672. Dengan demikian hasilnya 

adalah 7.588 > 1.672. Berdasarkan perhitungan di atas, maka H0 ditolak dan Ha 

diterima. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa ada hubungan yang 

signifikan antara motivasi dengan intensitas dalam mendengarkan channel podcast 

“Rapot” pada platform Spotify di kalangan mahasiswa Ilmu Komunikasi S1 

Reguler FISIP UNS. 

2. Hubungan antara Motif dan Kepuasan Mendengarkan Channel Podcast 

“Rapot” 

Tabel 1.2 Korelasi Kendall tau-b Motif dan Kepuasan Mendengarkan Channel 

Podcast “Rapot” 

Correlations 

   Motif Kepuasan 

Kendall's tau_b Motif Correlation Coefficient 1.000 .458** 

Sig. (2-tailed) . .000 

N 59 59 

Kepuasan Correlation Coefficient .458** 1.000 

Sig. (2-tailed) .000 . 

N 59 59 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).  

 

Berdasarkan hasil perhitungan korelasi antara variabel motivasi dengan 

kepuasan dalam mendengarkan channel podcast “Rapot”, diperoleh hasil koefisien 

korelasi (τ) sebesar 0.458 dengan probabilitas 0.000.  

Kemudian angka tersebut diuji signifikansinya sebagai berikut: 

𝑡 =  
𝜏√𝑛 − 2

√1 − 𝜏2
 

𝑡 =  
0.458√59 − 2

√1 − (0.458)2
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𝑡 =
0.458 ×  7.55

0.889
 

𝑡 = 3.889  

Diketahui nilai thitung sebesar 3.889, kemudian dikonsultasikan pada ttabel 

dengan memperhatikan derajat kebebasan (df) = N – 2, df = 59 – 2 = 57. 

Menggunakan taraf signifikansi 5% yang menunjukkan angka 1.672. Dengan 

demikian hasilnya adalah 3.889 > 1.672. Berdasarkan perhitungan di atas, maka 

H0 ditolak dan Ha diterima. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa ada 

hubungan yang signifikan antara motivasi dengan kepuasan dalam mendengarkan 

channel podcast “Rapot” pada platform Spotify di kalangan mahasiswa Ilmu 

Komunikasi S1 Reguler FISIP UNS. 

3. Hubungan antara Intensitas dan Kepuasan Mendengarkan Channel Podcast 

“Rapot” 

Tabel 1.3 Korelasi Kendall tau-b Intensitas dan Kepuasan Mendengarkan 

Channel Podcast “Rapot” 

Correlations 

   Kepuasan Intensitas 

Kendall's tau_b Kepuasan Correlation Coefficient 1.000 .259** 

Sig. (2-tailed) . .009 

N 59 59 

Intensitas Correlation Coefficient .259** 1.000 

Sig. (2-tailed) .009 . 

N 59 59 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).  

Berdasarkan hasil perhitungan korelasi antara variabel intensitas dengan 

kepuasan dalam mendengarkan channel podcast “Rapot”, diperoleh hasil koefisien 

korelasi (τ) sebesar 0.259 dengan probabilitas 0.009.  

Kemudian angka tersebut diuji signifikansinya sebagai berikut: 
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𝑡 =  
𝜏√𝑛 − 2

√1 − 𝜏2
 

𝑡 =  
0.259√59 − 2

√1 − (0.259)2
 

 

𝑡 =
0.259 ×  7.55

0.966
 

𝑡 = 2.042  

Diketahui nilai thitung sebesar 2.042, kemudian dikonsultasikan pada ttabel 

dengan memperhatikan derajat kebebasan (df) = N – 2, df = 59 – 2 = 57. 

Menggunakan taraf signifikansi 5% yang menunjukkan angka 1.672. Dengan 

demikian hasilnya adalah 2.042 > 1.672. Berdasarkan perhitungan di atas, maka 

H0 ditolak dan Ha diterima. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa ada 

hubungan yang signifikan antara intensitas dengan kepuasan dalam mendengarkan 

channel podcast “Rapot” pada platform Spotify di kalangan mahasiswa Ilmu 

Komunikasi S1 Reguler FISIP UNS. 

4. Hubungan Bersama antara Motif, Intensitas, dan Kepuasan Mendengarkan 

Channel Podcast “Rapot” 

Tabel 1.4 Korelasi Parsial Kendall antara Motif dan Kepuasan dengan 

Intensitas Sebagai Variabel Kontrol 

Correlations 

Control Variables Motif Kepuasan 

Intensitas Motif Correlation 1.000 .383 

Significance (2-tailed) . .003 

df 0 56 

Kepuasan Correlation .383 1.000 

Significance (2-tailed) .003 . 

df 56 0 
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Berdasarkan hasil perhitungan korelasi antara variabel intensitas dalam 

mendengarkan channel podcast “Rapot” dengan variabel motivasi mendengarkan 

channel podcast “Rapot” dan variabel kepuasan setelah mendengarkan channel 

podcast “Rapot”, diperoleh hasil koefisien korelasi parsial (τ) sebesar 0.383 

dengan probabilitas 0.003.  

Kemudian angka tersebut diuji signifikansinya sebagai berikut: 

𝑡 =  
𝜏√𝑛 − 3

√1 − 𝜏2
 

𝑡 =  
0.383√59 − 3

√1 − (0.383)2
 

𝑡 =
0.383 ×  7.483

0.924
 

𝑡 = 3.102 

Diketahui nilai thitung sebesar 3.102, kemudian dikonsultasikan pada ttabel 

dengan memperhatikan derajat kebebasan (df) = N – 2, df = 59 – 2 = 57. 

Menggunakan taraf signifikansi 5% yang menunjukkan angka 1.672. Dengan 

demikian hasilnya adalah 3.102 > 1.672. Berdasarkan perhitungan di atas, maka 

H0 ditolak dan Ha diterima. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa ada 

hubungan yang signifikan secara bersama-sama antara intensitas dalam 

mendengarkan channel podcast “Rapot” dengan motivasi dalam mendengarkan 

channel podcast “Rapot” dan kepuasan dalam mendengarkan channel podcast 

“Rapot” pada platform Spotify di kalangan mahasiswa Ilmu Komunikasi S1 

Reguler FISIP UNS. 

Kesimpulan 

Berdasarkan data yang diperoleh dan dianalisis dengan menggunakan korelasi 

Kendall, peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: 
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1. Terdapat hubungan yang signifikan antara motif mendengarkan channel 

podcast “Rapot” dengan intensitas dalam mendengarkan channel podcast 

“Rapot” pada platform Spotify  di kalangan mahasiswa Ilmu Komunikasi 

S1 Reguler FISIP UNS. Hal ini ditandai dengan thitung > ttabel, yaitu 7.588 > 

1.672, dengan taraf signifikansi 5%. Sehingga hipotesis (H1) dalam 

penelitian ini dapat diterima. 

2. Terdapat hubungan yang signifikan antara motif mendengarkan channel 

podcast “Rapot” dengan kepuasan setelah mendengarkan channel podcast 

“Rapot” pada platform Spotify di kalangan mahasiswa Ilmu Komunikasi S1 

Reguler FISIP UNS. Hal ini ditandai dengan thitung > ttabel, yaitu 3.889 > 

1.672, dengan taraf signifikansi 5%. Dengan demikian, hipotesis (H2) 

dalam penelitian ini dapat diterima. 

3. Terdapat hubungan yang signifikan antara intensitas mendengarkan 

channel podcast “Rapot” dengan kepuasan setelah mendengarkan channel 

podcast “Rapot” pada platform Spotify di kalangan mahasiswa Ilmu 

Komunikasi S1 Reguler FISIP UNS. Hal ini ditandai dengan thitung > ttabel, 

yaitu 2.042 > 1.672, dengan taraf signifikansi 5%. Dengan demikian, 

hipotesis (H3) dalam penelitian ini dapat diterima. 

4. Terdapat hubungan yang signifikan bersama-sama antara motif 

mendengarkan channel podcast “Rapot” dengan intensitas dalam 

mendengarkan channel podcast “Rapot” kepuasan setelah mendengarkan 

channel podcast “Rapot” pada platform Spotify di kalangan mahasiswa 

Ilmu Komunikasi S1 Reguler FISIP UNS. Hal ini ditandai dengan thitung > 

ttabel, yaitu 3.102 > 1.672, dengan taraf signifikansi 5%. Dengan demikian, 

hipotesis (H4) dalam penelitian ini dapat diterima. 
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