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BAB IV 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 
 

 Dalam bab ini akan dilakukan pengujian dan analisis model berdasarkan 

data kuesioner yang terkumpul untuk menjawab pertanyaan peneltian dan 

hipotesis yang telah diajukan pada bab II dan bab III. 

 Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Confirmatory 

Factor Analysis dan Full Model dari Structural Equation Model (SEM) dengan 

tujuh langkah untuk mengevaluasi kriteria Goodness of Fit yang dibahas dalam 

bab IV berikut ini. 

 

4.1 Gambaran Umum “X Factor Indonesia”  

4.1.1 Company Profile 

 X Factor Indonesia merupakan program acara pencarian bakat yang telah 

terselenggarakan di Indonesia tahun 2012-2013. Program acara X Factor tidak 

hanya diselengarakan di Indonesia tetapi juga di 40 negara dan berhasil menarik 

perhatian ratusan juta penonton televisi didunia. X Factor memiliki konsep yang 

berbeda dengan ajang pencarian bakat lainnya. X Factor Indonesia yang 

merupakan ajang kompetisi bernyanyi dengan minimal usia 15 tahun sampai usia 

maksimal yang tidak terbatas, membagi 4 kategori yaitu kategori solo pria  usia 

15-24 tahun, solo wanita usia 15-24 tahun, solo pria atau wanita usia 25 tahun 

keatas dan grup vocal (www.xfactorindonesia.com, diunduh pada tanggal 21 

November 2013). 

 Audisi X Factor Indonesia yang pertama ini, dilaksanakan di 10 kota di 

Indonesia; Medan, Bandung, Padang, Balikpapan, Manado, Ambon, Makasar, 

Surabaya, Jogjakarta, dan Jakarta. Peserta yang lolos dari tahap audisi berhak 

lanjut ke tahap Boot Camp. Di tahap ini peserta akan dibagi berdasarkan empat 

kategori tersebut, dimana tiap kategori akan dimentori oleh satu orang juri utama. 

Kompetisi yang berlangsung bukan hanya diantara para peserta, tetapi para juri 

pun otomatis akan ikut berkompetisi, saling berusha menjadikan anak 

bimbingannya yang terdepan hingga lolos ke babak final. Disini peran seorang 

mentor akan sangat penting selain melatih pesertanya, para juri juga turut 
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mengambil bagian dalam menentukan lagu yang akan dinyanyikan, kostum yang 

akan dipakai dan bagaimana memberikan penampilan panggung yang menarik 

(www.xfactorindonesia.com, diunduh pada tanggal 21 November 2013).  

 Tahap selanjutnya, yaitu  showcase dimana 12 peserta X Factor Indonesia 

yang terpilih akan menampilakan penampilan terbaik mereka. Selain itu, ada 

kesempatan bagi satu peserta untuk bisa masuk dalam 13 besar yakni babak 

wildcard. Satu orang yang berhasil masuk, dipilih oleh penonton melalui sms 

yang kemudian akan diputuskan oleh dewan juri. Selanjutnya, 13 peserta akan 

akan berkompetisi babak live show yang di selengarakan disetiap minggunya. 

Setiap minggunya, setalah pertunjukan akan ada satu peserta yang harus 

tereliminasi. Penentuan eliminasi ini berdasarkan dukungan sms penonton dan 

dewan juri. Dua orang peserta dengan dukungan terendah akan masuk pada tahap 

bottom two yang nantinya akan diputusakan dewan juri siapa yang akan 

dieliminasi. Sistem eliminasi ini hanya berlaku sampai babak tiga besar, 

setelahnya akan ditentukan oleh penonton melalui voting sms 

(www.xfactorindonesia.com, diunduh pada tanggal 21 November 2013). 

 

4.1.2 Profil Responden 

 Responden dalam penelitian ini adalah penonton X Factor Indonesia yang 

bertempat tinggal di Suarabaya berusia lebih dari 18 tahun dan pernah menonton 

X Factor Indonesia lebih dari dua kali. Jumlah responden dalam penelitian ini 

adalah 165 orang. Profil responden berdasarkan jenis kelamin dan usia secara 

keseluruhan ditampilkan pada tabel 4.1 sebagai berikut. 
Tabel 4.1 Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin dan Usia 

Kategori Jumlah Responden Presentase 

Jenis Kelamin: 

Pria 52 orang 32% 

Wanita 113 orang 68% 

Usia:   

18-35 tahun 160 orang 97% 

35-50 tahun 5 orang 3% 

Sumber: dikembangkan dari pengolahan data kuesioner menggunakan SPSS 16.0 
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Gambar 4.1 Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 
Sumber: dikembangkan dari pengolahan data kuesioner menggunakan SPSS 16.0 
 
 Gambar 4.1 menampilkan hasil pengolahan data yang menunjukan bahwa 

mayoritas responden berjenis kelamin wanita sebanyak 113 orang atau sebesar 

68% dari total 165 orang responden. Sedangkan jumlah responden yang berjenis 

kelamin pria sebanyak 52 orang atau sebesar 32% dari total 165 responden. 

Berdasarkan data tersebut, dapat dijelaskan bahwa secara umum yang lebih 

banyak menonton program acara X Factor Indonesia adalah kaum wanita 

dibandingkan kaum pria. Hal ini juga di dukung dengan hasil survey AC Nielson 

yang menunjukan bahwa jumlah penonton televisi di Indonesia di dominasi oleh 

kaum perempuan dibandingkan pria (www.agbnielson.co.id, diunduh pada tanggal 

30 November 2013). Hal ini bisa dijadikan sebagai dasar dalam keputusan 

manajerial nantinya bagi X Factor Indonesia.  

 
Gambar 4.2 Profil Responden Berdasarkan Usia 
Sumber: dikembangkan dari pengolahan data kuesioner menggunakan SPSS 16.0 
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Gambar 4.1 menampilkan hasil pengolahan data yang menunjukan bahwa 

mayoritas responden berusia antara 18-35 tahun dengan jumlah sebanyak 160 

orang atau sebesar 97% dari total responden 165 orang responden. Sedangkan 

jumlah responden yang berusia 35-50 tahun sebanyak 5 orang atau sebesar 3% 

dari total keseluruhan responden. Berdasarkan hasil tersebut, dapat dijelaskan 

bahwa mayoritas yang menonton X Factor Indonesia adalah penonton dengan 

rentan usia 18-35 tahun. Dimana sesuai dengan teori RBC menjelaskan bahwa 

usia tersebut mampunyai karakteristik untuk ingin tahu dengan hal baru seperti 

menonton acara pencarian bakat X Factor Indonesia. Sehingga sesuai dengan data 

yang ada untuk karakteristik usia, kedepannya X Factor Indonesia bisa 

memperhatikan hal ini. Dimana konsep acara bisa disesuaikan dengan usia 

penonton X Factor Indonesia. 

4.2Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Structural 

Equation Modelling (SEM), yang lazimnya meliputi tujuh langkah untuk 

mengevaluasi criteria goodness of fit, yaitu tingkat kesesuaian antara realitas hasil 

penelitian di lapangan yang didukung oleh kerangka pemikiran teoritis dengan 

model penelitian yang dikembangkan dengan kriteria-kriteria yang telah 

ditetapkan. Responden dalam penelitian ini adalah penonton X Factor Indonesia 

di Surabaya, yang berjumlah 165 responden. 

4.2.1 Statistik Deskriptif 

 Hasil pengolahan data dengan menggunakan program SPSS 16.0 diperoleh 

statistik deskriptif seperti terlihat pada tabel 4.2  Berdasarkan hasil pengolahan 

data, variabel connectedness (X1-X8, X10-X12) mempunyai nilai rata-rata 

sebesar 3.04. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum responden menilai 

connectedness terhadap X Factor Indonesia cukup baik. Sedang standar deviasi 

yang diperoleh untuk masing-masing indikator connectedness kurang dari 2, hal 

ini menunjukkan tingkat pemahaman dari responden akan connectedness program 

acara X Factor Indonesia baik.  

 Variabel perceived quality (X13-X14, X16-X22) mempunyai nilai rata-rata 

sebesar 3.75. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum responden menilai 
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pereceived quality program acara X Factor Indonesia cukup baik. Sedang standar 

deviasi yang diperoleh untuk masing-masing indikator  perceived quality masing-

masing kurang dari 2, hal ini menunjukkan tingkat pemahaman dari responden 

akan perceived quality program acara X Factor Indonesia relatif sama. 

 Variabel audience satisfaction (Y1-Y4) mempunyai nilai rata-rata sebesar 

3.58. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum responden menilai audience 

satisfaction program acara X Factor Indonesia cukup baik. Sedang standar deviasi 

yang diperoleh untuk masing-masing indikator audience satisfaction masing-

masing kurang dari 2, hal ini menunjukkan tingkat pemahaman dari responden 

akan audience satisfaction program acara X Factor Indonesia cukup baik.

 Variabel audience voice (Y5-Y7) mempunyai nilai rata-rata sebesar 2.91. 

Hal ini menunjukkan bahwa secara umum responden menilai audience voice X 

Factor Indonesia cukup baik. Sedang standar deviasi yang diperoleh untuk 

masing-masing indikator audience voice masing-masing kurang dari 2, hal ini 

menunjukkan tingkat pemahaman dari responden akan menilai audience voice X 

Factor Indonesia cukup baik. 

 Variabel intention to repeat (Y8-10) mempunyai nilai rata-rata sebesar 3.38. 

Hal ini menunjukkan bahwa secara umum responden menilai intention to repeat 

program acara X Factor Indonesia cukup baik. Sedang standar deviasi yang 

diperoleh untuk masing-masing indikator intention to repeat masing-masing 

kurang dari 2, hal ini menunjukkan tingkat pemahaman dari responden akan 

intention to repeat program acara X Factor Indonesia cukup baik. 

 Secara keseluruhan variabel perceived quality memiliki nilai rata-rata 

tertinggi dari semua variabel yang ada. Hal ini menjelaskan bahwa untuk variabel 

perceived quality dari analisa pada tabel 4.2 statistik deskriptif menunjukan 

tingkat kesetujuan untuk variabel perceived quality cukup tinggi. Sehingga ini 

menerangkan bahwa para responden cukup setuju dengan penyataan yang 

diberikan dalam kuesioner. Dimana, menurut responden apa yang telah dilakukan 

oleh X Factor Indonesia untuk variabel perceived quality sudah cukup baik. 

Variabel selanjutnya diikuti oleh audience satisfaction, intention to repeat, 

connectedness dan terakhir variabel audience voice. 
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Tabel 4.2 Statistik Deskriptif 
 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

x1 165 1.00 5.00 3.8242 .78049 
x2 165 1.00 5.00 2.9818 1.00894 
x3 165 2.00 5.00 4.0818 .64932 
x4 165 1.00 5.00 3.4848 .90464 
x5 165 1.00 5.00 3.2606 .73582 
x6 165 1.00 5.00 2.5667 .98855 
x7 165 1.00 5.00 2.4576 .98681 
x8 165 1.00 5.00 2.8000 1.04881 
x10 165 1.00 5.00 3.2576 .90663 
x11 165 1.00 5.00 1.9121 .91390 
x12 165 1.00 5.00 2.9091 1.06392 
x13 165 2.00 5.00 3.4970 .66831 
x14 165 2.00 5.00 3.6303 .67376 
x16 165 2.00 5.00 3.5576 .71867 
x17 165 1.00 5.00 3.8606 .73995 
x18 165 1.00 5.00 3.7273 .79911 
x19 165 1.00 5.00 3.9394 .80165 
x20 165 1.00 5.00 3.9697 1.02662 
x21 165 1.00 5.00 3.9576 .91965 
x22 165 2.50 5.00 3.8496 .55735 
x23 165 1.00 5.00 3.5515 .87934 
y1 165 1.00 5.00 3.7333 .84920 
y2 165 1.00 5.00 3.4970 .91481 
y3 165 1.00 5.00 3.6667 .83617 
y4 165 1.00 5.00 3.4545 .85863 
y5 165 1.00 5.00 2.9636 .91659 
y6 165 1.00 5.00 2.7455 .94775 
y7 165 1.00 5.00 3.0485 1.03480 
y8 165 1.00 5.00 3.4121 .86241 
y9 165 1.00 5.00 3.2788 .88750 
y10 165 1.00 5.00 3.4667 .89397 
Valid N (listwise) 165     

Sumber: Dikembangkan dari Table Output SPSS 16.0 

Keterangan tabel: 

X1 : Menonton program televisi menjadi sebuah pilihan alternatif 

X2 : Menonton program televisi membantu melupakan masalah 

X3 : Menonton program televisi membuat perasaan lebih baik 

X4 : Menyukai pakain yang di gunakan di program televisi tersebut 

X5 : Menyukai gaya rambut di program televisi tersebut 
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X6 : Meniru gerakan dan ekspresi dari karakter di program televisi 

X7 : Berkata-kata seperti karakter di program televisi 

X8 : Mencoba bernyanyi seperti penyanyi di program televisi 

X10 : Ingin bertemu dengan penyanyi atau idola di program televisi 

X11 : Mempunyai benda yang berhubungan dengan acara dari program televisi 

X12 : Membaca media cetak atau media social yang berhubungan dengan program 

televisi 

X13 : Menepati janji mengenai kualitas acara 

X14 : Waktu tayang yang konsisten  

X16 : Tanggap dalam merespon permintaan penonton  

X17 : Mampu membuat acara dengan baik 

X18 : Mengerti kebutuhan penonton 

X19 : Mampu membuat ketertarikan terhadap acara  

X20 : Peralatan panggung yang modern 

X21 : Daya tarik fasilitas visual 

X22 : Penampilan yang professional 

X23 : Memiliki media cetak yang menarik secara visual 

Y1 : Merasa senang dengan program televisi 

Y2 : Merasa puas dengan program televisi 

Y3 : Menikmati program televisi 

Y4 : Pengalaman yang menyenangkan 

Y5 : Tidak mudah untuk berpindah pada program televisi lain 

Y6 : Memiliki komitmen untuk terus menonton program tersebut 

Y7 : Merekomendasikan kepada orang lain 

Y8 : Keinginan untuk menonton kembali 

Y9 : Cenderung menonton program televisi tersebut daripada yang lain 

Y10 : Berencana untuk menonton program televisi tersebut di masa yang akan 

datang 
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4.2.2 Hasil Pengujian Kualitas Data 

 Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah Structural 

Equation Modeling (SEM) yang terdiri dari tujuh tahap, yaitu: 

1. Pengembangan model teoritis 

Model teoritis dalam penelitian ini telah digambarkan pada gambar 2.1 di 

bab II. Model penelitian tersebut terdiri dari 31 indikator untuk menguji 

adanya hubungan kausalitas antara connectedness dan perceived quality 

terhadap intention to repeat melalui variabel intervening audience 

satisfaction dan audience voice.  

2. Pengembangan diagram alur (path diagram) 

untuk pengujian model penelitian telah digambarkan pada gambar 3.1 pada 

bab III yang dibuat berdasarkan kerangka pemikiran teoritis pada gambar 

2.2 pada bab II. 

3. Konversi diagram alur ke dalam persamaan 

Persamaan untuk model penelitian telah dibuat seperti yang telah dijelaskan 

pada tabel 3.5 pada bab III. 

4. Memilih matriks input dan teknik estimasi 

Input data yang digunakan dalam penelitian ini adalah matriks kovarians 

atau matriks korelasi untuk keseluruhan estimasi. Ukuran sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 165 responden dari penonton yang 

pernah menonton X Factor Indonesia di Surabaya yang telah menonton X 

Factor Indonesia lebih dari dua kali. Sementara itu, program komputer yang 

digunakan dalam pengolahan data untuk penelitian ini adalah menggunakan 

aplikasi Amos 16.0 dengan maximum likelihood estimation. 

5. Menilai kemungkinan munculnya problem identifikasi 

Problem identifikasi model pada prinsipnya adalah problem mengenai 

ketidakmampuan model yang dikembangkan untuk menghasilkan estimasi 

yang unik. Gejala-gejala problem identifikasi antara lain: (1) standard error 

yang sangat besar untuk satu atau beberapa koefisien; (2) program tidak 

mampu menghasilkan matriks informasi yang seharusnya disajikan; (3) 

munculnya angka-angka yang aneh, seperti varians error yang negatif; (4) 

munculnya korelasi yang sangat tinggi antar koefisien estimasi yang didapat. 
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6. Evaluasi model 

Pengujian kesesuaian model dilakukan melalui telaah terhadap kriteria 

goodness of fit yang telah diuraikan pada bab III. Secara ringkas indeks 

pengujian kelayakan model (goodness of fit) seperti pada tabel 4.3 berikut. 
Tabel 4.3 

Indeks pengujian kelayakan model 
(goodness of fit index) 

Goodness of Fit Index Cut Off Value 
X² - Chi-square 

Significancy Probability 
RMSEA 

GFI 
AGFI 

CMIN/DF 
TLI 
CFI 

Diharapkan kecil 
≥  0.05 
≥  0.08 
≥  0.90 
≥  0.90 
≤  2.00 
≥  0.95 
≥  0.95 

Sumber: Ferdinand (2002:61) 
 
7. Interpretasi dan modifikasi model 

Pada tahap terakhir ini akan dilakukan interpretasi model dan modifikasi 

model yang tidak memenuhi syarat pengujian. 

4.2.2.1 Evaluasi Normalitas Data 

 Teknik estimasi Maximum Likelihood mempersyaratkan dipenuhinya asumsi 

normalitas. Syarat dipenuhinya asumsi normalitas adalah dengan menggunakan 

nilai critical ratio (C.R.) sebesar ±2.58 pada tingkat signifikansi 1%. Hal ini 

berarti bila dalam tabel penilaian normalitas, nilai C.R. berada diluar kisaran 

±2.58, maka normalitas tidak terpenuhi (Ferdinand 2002:174). 

 Dari tabel output Amos tabel 4.4 diketahui bahwa nilai pada kolom C.R. 

untuk masing-masing gender semua berada dalam range -2.58 sampai +2.58. Oleh 

karena itu tidak terdapat bukti bahwa distribusi data ini tidak normal, sehingga 

data ini layak untuk digunakan dalam evaluasi selanjutnya. 

4.2.2.2 Evaluasi Outliers 

 Outliers adalah observasi yang memiliki karakteristik unik yang terlihat 

sangat berbeda jauh dari observasi-observasi lainnya dan muncul dalam bentuk 

nilai ekstrim baik untuk sebuah variabel tunggal atau variabel kombinasi (Hair, et 

al., 1995, dalam Ferdinand, 2002:97). Perlakuan terhadap outliers dilakukan 
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bergantung pada bagaimana outliers itu muncul. Evaluasi outliers meliputi 

analisis terhadap univariate outliers dan multivariate outliers. 

Tabel 4.4 
Hasil Uji Normalitas Data 

Assessment of normality 
Variable min max skew c.r. kurtosis c.r. 
x5 1.000 5.000 -.347 -1.819 .225 .590 
x4 1.000 5.000 -.525 -1.752 .046 .121 
x6 1.000 5.000 .275 1.441 -.873 -2.288 
x7 1.000 5.000 .371 1.947 -.655 -1.718 
x10 1.000 5.000 -.292 -1.533 -.644 -1.688 
y10 1.000 5.000 -.387 -2.032 .116 .304 
y9 1.000 5.000 -.364 -1.909 -.081 -.213 
y8 1.000 5.000 -.385 -2.018 -.300 -.786 
y7 1.000 5.000 .036 .186 -.666 -1.746 
y6 1.000 5.000 .052 .272 -.450 -1.180 
y5 1.000 5.000 .119 .626 -.227 -.594 
y4 1.000 5.000 -.380 -1.995 -.182 -.478 
y3 1.000 5.000 -1.069 -1.608 1.395 1.658 
y2 1.000 5.000 -.806 -2.226 .864 2.264 
y1 1.000 5.000 -.842 -2.413 .973 2.552 
x17 1.000 5.000 -1.495 -1.838 .888 1.982 
x16 2.000 5.000 -.104 -.543 -.239 -.626 
x13 2.000 5.000 -.358 -1.876 -.229 -.601 
x21 1.000 5.000 -1.379 -2.230 1.555 1.700 
x22 2.500 5.000 -.171 -.898 -.536 -1.405 
x19 1.000 5.000 -1.529 -2.019 .959 2.379 
x23 1.000 5.000 -.346 -1.816 -.135 -.354 
x20 1.000 5.000 -1.635 -1.575 .961 1.976 
x14 2.000 5.000 -.602 -2.156 .226 .593 
x18 1.000 5.000 -1.054 -1.529 1.015 2.285 
x12 1.000 5.000 -.184 -.965 -.948 -2.485 
x11 1.000 5.000 .994 2.214 .547 1.434 
x8 1.000 5.000 .159 .836 -.660 -1.731 
x3 2.000 5.000 -.607 -2.185 1.285 2.370 
x2 1.000 5.000 -.178 -.934 -1.032 -1.705 
x1 1.000 5.000 -1.305 -1.842 .605 1.830 
Multivariate      15.325 2.235 

Sumber: dikembangkan dari text output Amos 16.0 
 

4.2.2.2.1 Univariate Outliers 

 Pengujian terhadap adanya univariate outliers dapat dilakukan dengan 

menentukan nilai ambang batas yang akan dikategorikan sebagai outlier dengan 

cara mengkonversi nilai data penelitian dalam standard score atau yang bisa 

disebut z-score, yang memiliki rata-rata nol dengan standar deviasi sebesar satu. 

Untuk sampel besar (di atas 80 observasi), pedoman evaluasi adalah bahwa nilai 
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ambang batas dari z-score berada pada rentang -4 sampai dengan 4 (Hair, et al,. 

1995 dalam Ferdinand, 2002). 

 Berdasarkan hasil konversi ke nilai z-score pada tabel 4.5 terlihat bahwa 

nilai maksimum dan nilai minimum semua variabel lebih kecil dari 4, jadi tidak 

terdapat univatiate outliers pada data. 
Tabel 4.5 Statistik Descriptif z-score 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Zscore(x1) 165 -3.61855 1.50643 .0000000 1.00000000 
Zscore(x2) 165 -1.96426 2.00030 -1.0338533E-15 1.00000000 
Zscore(x3) 165 -3.20614 1.41406 .0000000 1.00000000 
Zscore(x4) 165 -2.74679 1.67487 -1.4817482E-15 1.00000000 
Zscore(x5) 165 -3.07224 2.36390 .0000000 1.00000000 
Zscore(x6) 165 -1.58481 2.46151 .0000000 1.00000000 
Zscore(x7) 165 -1.47705 2.57640 -8.6176878E-16 1.00000000 
Zscore(x8) 165 -1.71623 2.09762 -2.2126661E-16 1.00000000 
Zscore(x10) 165 -2.49009 1.92188 .0000000 1.00000000 
Zscore(x11) 165 -.99805 3.37878 -8.9838707E-16 1.00000000 
Zscore(x12) 165 -1.79439 1.96529 -9.4089309E-16 1.00000000 
Zscore(x13) 165 -2.23994 2.24900 .0000000 1.00000000 
Zscore(x14) 165 -2.41970 2.03291 -7.5562454E-16 1.00000000 
Zscore(x16) 165 -2.16731 2.00708 -1.3054794E-15 1.00000000 
Zscore(x17) 165 -3.86595 1.53983 -2.0886909E-15 1.00000000 
Zscore(x18) 165 -3.41288 1.59268 -1.3736066E-15 1.00000000 
Zscore(x19) 165 -3.66667 1.32303 -2.3534297E-15 1.00000000 
Zscore(x20) 165 -2.89269 1.00358 -3.0408127E-15 1.00000000 
Zscore(x21) 165 -3.21599 1.13351 .0000000 1.00000000 
Zscore(x22) 165 -2.42153 2.06399 -2.9389790E-15 1.00000000 
Zscore(x23) 165 -2.90161 1.64723 -1.2060849E-15 1.00000000 
Zscore(y1) 165 -3.21872 1.49160 -1.1013080E-15 1.00000000 
Zscore(y2) 165 -2.72949 1.64299 -1.0799865E-15 1.00000000 
Zscore(y3) 165 -3.18913 1.59456 .0000000 1.00000000 
Zscore(y4) 165 -2.85867 1.79990 .0000000 1.00000000 
Zscore(y5) 165 -2.14233 2.22168 -2.2784763E-16 1.00000000 
Zscore(y6) 165 -1.84169 2.37884 -6.1873893E-16 1.00000000 
Zscore(y7) 165 -1.97960 1.88589 .0000000 1.00000000 
Zscore(y8) 165 -2.79695 1.84121 .0000000 1.00000000 
Zscore(y9) 165 -2.56765 1.93939 .0000000 1.00000000 
Zscore(y10) 165 -2.75922 1.71519 .0000000 1.00000000 
Valid N (listwise) 165     

Sumber: Dari hasil pemrosesan data dengan program SPSS 16.0 
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4.2.2.2.2 Multivariate Outliers 

 Evaluasi terhadap multivariate outliers perlu dilakukan sebab walaupun data 

yang dianalisis menunjukkan tidak ada outlier pada tingkat univariat, tetapi 

observasi-observasi itu dapat menjadi outlier bila sudah saling dikombinasikan. 

Evaluasi ini dilakukan melalui uji Mahalanobis Distance. Mahalanobis Distance 

menunjukkan jarak sebuah observasi dari rata-rata semua variabel dalam sebuah 

ruang multidimensional (Hair, et al., 1995; Norusis, 1994; Tabacnick & Fidell, 

1996, dalam Ferdinand 2002). Uji ini dilakukan dengan menggunakan kriteria 

Mahalanobis Distance pada tingkat p < 0.001. Mahalanobis Distance ini 

dievaluasi dengan menggunakan χ² pada derajat bebas sebesar jumlah indikator 

yang digunakan dalam penelitian, yaitu 31. Jadi dalam penelitian ini, bila 

Mahalanobis Distancoce-nya lebih besar dari 61.0983, maka data itu merupakan 

multivariate outliers. 

 Tabel 4.6 merupakan sebagian dari hasil evaluasi Mahalanobis Distance 

yang sudah diurutkan berdasarkan nilai Mahalanobis d-squared-nya. Dari tabel 

tersebut, nilai Mahalanobis d-squared-nya lebih kecil daripada 61.0983. Jadi 

dalam data ini tidak terdapat multivariate outliers. 
Tabel 4.6 

Mahalanobis Distance 
Observation number Mahalanobis d-squared p1 p2 

40 58.750 .002 .000 
160 46.441 .037 .000 
51 41.216 .104 .021 
80 38.186 .175 .173 
18 35.294 .272 .387 
8 32.115 .411 .753 

91 30.129 .511 .721 
92 28.327 .604 .947 
29 27.051 .687 .993 
128 26.659 .689 .991 

Sumber: dikembangkan dari text output Amos 16.0 

 
4.2.2.3 Evaluasi Multicollinearity dan Singularity 

 Multikolinearitas dapat dideteksi dari determinan matriks kovarians. Nilai 

determinan matriks kovarians yang sangat kecil memberi indikasi adanya problem 

multikolinearitas atau singularitas (Tabachnick & Fidell, 1998, dalam Ferdinand, 

2002). 
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 Dalam program Amos, aplikasi akan segera memberikan peringatan bila 

terjadi singularitas pada matriks kovariansnya. Dari hasil pengujian Amos 

diperoleh bahwa determinan matriks kovarians = 743895.60 yang jauh dari nol. 

Jadi dapat disimpulkan tidak ada bukti adanya multikolinearitas atau singularitas 

dalam kombinasi variabel data ini, sehingga data ini dapat dianalisis lebih lanjut. 

 

4.2.2.4 Analisis Faktor Konfirmatori (Confirmatory Factor Analysis) 

4.2.2.4.1 Analisis Faktor Konfirmatori Variabel Eksogen 

 Analisis faktor konfirmatori digunakan untuk menguji unidimensionalitas 

dari dimensi-dimensi yang menjelaskan faktor laten dari konstruk eksogen. 

 
Gambar 4.3 Confirmatory Analysis Exogenous 
Sumber: dari pemrosesan data dengan program Amos 16.0 

Keterangan: 

X1 : Menonton program televisi menjadi sebuah pilihan alternative 

X2 : Menonton program televisi membantu melupakan masalah 

X3 : Menonton program televisi membuat perasaan lebih baik 

X4 : Menyukai pakain yang di gunakan di program televisi tersebut 
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X5 : Menyukai gaya rambut di program televisi tersebut 

X6 : Meniru gerakan dan ekspresi dari karakter di program televisi 

X7 : Berkata-kata seperti karakter di program televisi 

X8 : Mencoba bernyanyi seperti penyanyi di program televisi 

X10 : Ingin bertemu dengan penyanyi atau idola di program televisi 

X11 : Mempunyai benda yang berhubungan dengan acara dari program televisi 

X12 : Membaca media cetak atau media social yang berhubungan dengan program 

televisi 

X13 : Menepati janji mengenai kualitas acara 

X14 : Waktu tayang yang konsisten  

X16 : Tanggap dalam merespon permintaan penonton  

X17 : Mampu membuat acara dengan baik 

X18 : Mengerti kebutuhan penonton 

X19 : Mampu membuat ketertarikan terhadap acara  

X20 : Peralatan panggung yang modern 

X21 : Daya tarik fasilitas visual 

X22 : Penampilan yang professional 

X23 : Memiliki media cetak yang menarik secara visual 

 Dengan mengacu pada tabel 4.2 mengenai kriteria goodness-of-fit index, 

maka hasil confirmatory factor analysis konstruk eksogen seperti terlihat pada 

gambar 4.3 menunjukkan bahwa indeks chi-square, probability, CMIN/DF, CFI 

dan RMSEA memenuhi persyaratan dimana masing-masing memiliki nilai yang 

lebih dari kriteria goodness-of-fit index . Sementara itu, GFI, AGFI  dan TLI 

hanya memenuhi syarat secara marginal. Hal ini berarti secara keseluruhan model 

konstruk eksogen ini memenuhi syarat dan diterima. 

 Sementara itu, untuk hasil pengujian model konstruk eksogen dapat dilihat 

pada tabel 4.7. Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa nilai faktor laoding 

(lambda) untuk masing-masing variabel lebih besar dari 0.40. Hal ini menjelaskan 

bahwa variabel-variabel tersebut secara bersama-sama menyajikan 

unidimensionalitas untuk masing-masing variabel laten. 
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Tabel 4.7 
Nilai Faktor Loading Konstruk Eksogen 

Standardized Regression Weights 

   Estimate 
x8 <--- Connectedness .488 
x11 <--- Connectedness .436 
x14 <--- Perceived Quality .444 
x12 <--- Connectedness .424 
x23 <--- Perceived Quality .441 
x20 <--- Perceived Quality .590 
x1 <--- Connectedness .423 
x10 <--- Connectedness .557 
x13 <--- Perceived Quality .527 
x16 <--- Perceived Quality .528 
x17 <--- Perceived Quality .465 
x19 <--- Perceived Quality .593 
x18 <--- Perceived Quality .581 
x21 <--- Perceived Quality .664 
x22 <--- Perceived Quality .490 
x3 <--- Connectedness .484 
x2 <--- Connectedness .517 
x7 <--- Connectedness .530 
x6 <--- Connectedness .465 
x4 <--- Connectedness .403 
x5 <--- Connectedness .407 

Sumber: dikembangkan dari text output Amos 16.0 
Tabel 4.8 

Uji Bobot Faktor Konstruk Eksogen 
Regression Weights 

   Estimate S.E. C.R. 
x8 <--- Connectedness 1.550 .411 3.773 
x11 <--- Connectedness 1.206 .346 3.489 
x14 <--- Perceived Quality .872 .206 4.224 
x12 <--- Connectedness 1.369 .388 3.529 
x23 <--- Perceived Quality 1.097 .260 4.218 
x20 <--- Perceived Quality 1.718 .339 5.068 
x1 <--- Connectedness 1.000   
x10 <--- Connectedness 1.530 .372 4.113 
x13 <--- Perceived Quality 1.000   
x16 <--- Perceived Quality 1.077 .215 5.005 
x17 <--- Perceived Quality .976 .225 4.340 
x19 <--- Perceived Quality 1.346 .263 5.126 
x18 <--- Perceived Quality 1.318 .275 4.797 
x21 <--- Perceived Quality 1.734 .313 5.530 
x22 <--- Perceived Quality .775 .166 4.681 
x3 <--- Connectedness .950 .240 3.963 
x2 <--- Connectedness 1.579 .386 4.089 
x7 <--- Connectedness 1.585 .409 3.873 
x6 <--- Connectedness 1.394 .381 3.658 
x4 <--- Connectedness 1.103 .319 3.458 
x5 <--- Connectedness .907 .263 3.452 

Sumber: dikembangkan dari text output Amos 16.0 
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 Dari tabel 4.8 terlihat bahwa semua nilai C.R. untuk variabel observasi dari 

konstruk eksogen, yaitu X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, X10, X11, X12, X13, 

X14, X16, X17, X18, X19, X20, X21, X22 dan X23 lebih besar dari 2.00. Jadi 

semua variabel tersebut secara signifikan merupakan dimensi dari faktor laten 

yang dibentuk olehnya. Dengan demikian semua indikator dapat diterima. 

4.2.2.4.2 Analisis Faktor Konfirmatori Variabel Endogen 

Analisis faktor konfirmatori digunakan untuk menguji unidimensionalitas 

dari dimensi-dimensi yang menjelaskan faktor laten dari konstruk endogen. 

 
Gambar 4.4 Confirmatory Analysis Endogenous 
Sumber: dikembangkan dari text output Amos 16.0 
 
Keterangan: 

Y1 : Merasa senang dengan program televisi 

Y2 : Merasa puas dengan program televisi 

Y3 : Menikmati program televisi 

Y4 : Pengalaman yang menyenangkan 

Y5 : Tidak mudah untuk berpindah pada program televisi lain 

Y6 : Memiliki komitmen untuk terus menonton program tersebut 

Y7 : Merekomendasikan kepada orang lain 

Y8 : Keinginan untuk menonton kembali 

Y9 : Cenderung menonton program televisi tersebut daripada yang lain 
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Y10 : Berencana untuk menonton program televisi tersebut di masa yang akan 

datang 

 Dengan mengacu pada tabel 4.2 mengenai kriteria goodness-of-fit index, 

maka hasil analysis confirmatory factor analysis konstruk endogen seperti terlihat 

pada gambar 4.4. menunjukkan bahwa indeks chi-square, probability, CMIN/DF, 

CFI, GFI, AGFI, TLI, dan RMSEA memenuhi persyaratan. Hal ini berarti secara 

keseluruhan model konstruk eksogen ini memenuhi syarat dan diterima. 
Tabel 4.9 

Nilai Faktor Loading Konstruk Endogen 

   Estimate 
y1 <--- Audience Satisfaction .774 
y2 <--- Audience Satisfaction .657 
y3 <--- Audience Satisfaction .748 
y4 <--- Audience Satisfaction .701 
y5 <--- Audience Voice .636 
y6 <--- Audience Voice .739 
y7 <--- Audience Voice .745 
y8 <--- Intention to Repeat .801 
y10 <--- Intention to Repeat .769 
y9 <--- Intention to Repeat .672 

Sumber: dikembangkan dari text output Amos 16.0 
 
Hasil pengujian model konstruk eksogen dapat dilihat pada tabel 4.9 .Dari tabel 

tersebut, terlihat bahwa nilai faktor laoding (lambda) untuk masing-masing 

variabel lebih besar dari 0.40. Jadi variabel-variabel tersebut secara bersama-sama 

menyajikan unidimensionalitas untuk masing-masing variabel laten. 
Tabel 4.10 

Uji Bobot Faktor Konstruk Endogen 
Regression Weights 

   Estimate S.E. C.R. 
y1 <--- Audience Satisfaction 1.000   
y2 <--- Audience Satisfaction .911 .107 8.481 
y3 <--- Audience Satisfaction .952 .108 8.835 
y4 <--- Audience Satisfaction .916 .118 7.789 
y5 <--- Audience Voice 1.000   
y6 <--- Audience Voice 1.202 .174 6.887 
y7 <--- Audience Voice 1.323 .193 6.838 
y8 <--- Intention to Repeat 1.000   
y10 <--- Intention to Repeat .996 .110 9.020 
y9 <--- Intention to Repeat .864 .110 7.886 

Sumber: dikembangkan dari text output Amos 16.0 
 

Dari tabel 4.10 terlihat bahwa semua nilai C.R. untuk variabel observasi dari 

konstruk eksogen, yaitu Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6, Y7, Y8, Y9 dan Y10 lebih besar 
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dari 2.00. Jadi semua variabel tersebut secara signifikan merupakan dimensi dari 

faktor laten yang dibentuk olehnya. Dengan demikian semua indikator dapat 

diterima. 

4.2.2.5 Analisis Full Structural Equation Modeling 

 Setelah model dianalisis melalui analisis faktor konfirmatori, maka masing-

masing indikator dalam model yang fit tersebut dapat digunakan untuk 

mendefinisikan konstruk laten, sehingga full model SEM dapat dianalisis dan hasil 

pengolahannya dapat dilihat pada gambar 4.5 dan tabel 4.12 berikut: 

 
Gambar 4.5 Full Structural Equation Model 
Sumber: dikembangkan dari text output Amos 16.0 
 
Keterangan: 

X1 : Menonton program televisi menjadi sebuah pilihan alternatif 

X2 : Menonton program televisi membantu melupakan masalah 

X3 : Menonton program televisi membuat perasaan lebih baik 

X4 : Menyukai pakain yang di gunakan di program televisi tersebut 

X5 : Menyukai gaya rambut di program televisi tersebut 

X6 : Meniru gerakan dan ekspresi dari karakter di program televisi 

X7 : Berkata-kata seperti karakter di program televisi 

X8 : Mencoba bernyanyi seperti penyanyi di program televisi 
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X10 : Ingin bertemu dengan penyanyi atau idola di program televisi 

X11 : Mempunyai benda yang berhubungan dengan acara dari program televisi 

X12 : Membaca media cetak atau media social yang berhubungan dengan program 

televisi 

X13 : Menepati janji mengenai kualitas acara 

X14 : Waktu tayang yang konsisten  

X16 : Tanggap dalam merespon permintaan penonton  

X17 : Mampu membuat acara dengan baik 

X18 : Mengerti kebutuhan penonton 

X19 : Mampu membuat ketertarikan terhadap acara  

X20 : Peralatan panggung yang modern 

X21 : Daya tarik fasilitas visual 

X22 : Penampilan yang professional 

X23 : Memiliki media cetak yang menarik secara visual 

Y1 : Merasa senang dengan program televisi 

Y2 : Merasa puas dengan program televisi 

Y3 : Menikmati program televisi 

Y4 : Pengalaman yang menyenangkan 

Y5 : Tidak mudah untuk berpindah pada program televisi lain 

Y6 : Memiliki komitmen untuk terus menonton program tersebut 

Y7 : Merekomendasikan kepada orang lain 

Y8 : Keinginan untuk menonton kembali 

Y9 : Cenderung menonton program televisi tersebut daripada yang lain 

Y10 : Berencana untuk menonton program televisi tersebut di masa yang akan 

datang  

Uji kesesuaian model yang dilakukan dengan melihat pada kriteria 

goodness-of-fit menunjukkan bahwa model ini sesuai dengan data atau fit dengan 

data yang digunakan dalam penelitian. Dari hasil perbandingan antara kriteria 

goodness-of-fit dengan hasil antara full structural equation model  pada tabel 4.11 

menunjukkan bahwa kriteria chi-square, significant probability, TLI, CFI, 

RMSEA, dan CMIN/DF terpenuhi, sedangkan kriteria AGFI dan GFI hanya 

memenuhi syarat secara marginal, namun hal ini masih dapat diterima. 
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Tabel 4.11 
Indeks Pengujian Kelayakan (SEM) 

Goodness-of-fit-
index 

Cut-off Value Hasil 
Analisis 

Evaluasi 
Model 

χ²-chi-square Kecil, ≤ 457.1533 456.532 Baik 
Significant Probability ≥ 0.005 0.052 Baik 
RMSEA ≤ 0.08 0.027 Baik 
GFI ≥ 0.90 0.850 Marginal 
AGFI ≥ 0.90 0.818 Marginal 
CMIN/DF ≤ 2.0 1.116 Baik 
TLI ≥ 0.95 0.961 Baik 
CFI ≥ 0.95 0.966 Baik 

Sumber: dikembangkan dari Full Structural Equation Model. 
Tabel 4.12 

Regression Weight Full Structural Model Regression Weights 

   Estimate S.E. C.R. Std. Estimates 
Audience Satisfaction <--- Connectedness .744 .209 3.556 .409 
Audience Satisfaction <--- Perceived Quality .888 .203 4.362 .498 
Audience Voice <--- Audience Satisfaction .629 .110 5.726 .705 
Intention to Repeat <--- Audience Satisfaction .419 .146 2.875 .398 
Intention to Repeat <--- Audience Voice .455 .167 2.728 .386 
x8 <--- Connectedness 1.415 .352 4.021 .487 
x11 <--- Connectedness 1.053 .295 3.574 .417 
x14 <--- Perceived Quality .742 .181 4.087 .406 
x12 <--- Connectedness 1.316 .341 3.865 .446 
x23 <--- Perceived Quality 1.038 .241 4.308 .439 
x20 <--- Perceived Quality 1.640 .311 5.270 .588 
y1 <--- Audience Satisfaction 1.000   .773 
y2 <--- Audience Satisfaction .875 .100 8.716 .632 
y3 <--- Audience Satisfaction .914 .102 8.970 .718 
y4 <--- Audience Satisfaction .934 .111 8.380 .714 
y5 <--- Audience Voice 1.000   .639 
y6 <--- Audience Voice 1.191 .172 6.938 .736 
y7 <--- Audience Voice 1.319 .191 6.900 .746 
x1 <--- Connectedness 1.000   .462 
x10 <--- Connectedness 1.324 .310 4.274 .527 
x13 <--- Perceived Quality 1.000   .552 
x16 <--- Perceived Quality 1.009 .199 5.076 .517 
x17 <--- Perceived Quality .911 .206 4.427 .454 
x19 <--- Perceived Quality 1.241 .237 5.246 .571 
x18 <--- Perceived Quality 1.152 .238 4.836 .530 
x21 <--- Perceived Quality 1.662 .288 5.781 .666 
x22 <--- Perceived Quality .767 .156 4.924 .507 
y8 <--- Intention to Repeat 1.000   .801 
y10 <--- Intention to Repeat .995 .110 9.056 .769 
x3 <--- Connectedness .902 .209 4.318 .502 
x2 <--- Connectedness 1.441 .331 4.360 .515 
x7 <--- Connectedness 1.371 .342 4.014 .501 
y9 <--- Intention to Repeat .864 .109 7.907 .672 
x6 <--- Connectedness 1.167 .317 3.676 .425 
x4 <--- Connectedness 1.038 .279 3.727 .414 
x5 <--- Connectedness .842 .228 3.689 .413 

Sumber: dikembangkan dari text output Amos 16.0 
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  Dari tabel 4.12 tersebut, terlihat bahwa semua nilai C.R. lebih besar dari 

2.00. Dalam analisis regresi, untuk full model, nilai C.R. (critical ratio) yang lebih 

besar dari 2.00 menunjukkan bahwa semua koefisien regresi secara signifikan 

tidak sama dengan nol. Karena itu hipotesa nol bahwa regression weight adalah 

sama dengan nol dapat ditolak, untuk menerima hipotesa alternatif bahwa masing-

masing hipotesa mengenai hubungan kausalitas yang disajikan dalam model itu 

dapat diterima. Sehingga hipotesa 1, 2, 3, 4 dan 5 mengenai hubungan kausalitas 

yang disajikan dalam model dapat diterima. 

4.2.2.6 Pengujian terhadap Nilai Residual 

 Pengujian terhadap nilai residual mengindikasikan bahwa secara signifikan 

model yang sudah dimodifikasi tersebut dapat diterima dan nilai residual yang 

ditetapkan adalah ±2.58 pada tingkat signifikansi 1% (Hair, et al., 1995). 

Sedangkan standard residual yang diolah dengan menggunakan program Amos 

dapat dilihat dalam standardized residual covariance pada lampiran output. Jadi 

dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini dapat diterima 

secara signifikan karena nilai residualnya ≤ ± 2.58. 

 

4.2.2.7 Uji Reliability dan Variance Extract 

4.2.2.7.1 Uji Reliability 

 Pada dasarnya uji reliabilitas (reliability) menunjukkan sejauh mana suatu 

alat ukur yang dapat memberikan hasil yang relative sama apabila dilakukan 

pengukuran kembali pada subjek yang sama. Uji reliabilitas dalam SEM dapat 

diperoleh melalui rumus sebagai berikut (Ferdinand, 2002:62): 

 
Keterangan: 

a. Standard loading diperoleh dari standardized loading untuk tiap-tiap 

indikator yang didapat dari hasil perhitungan computer. 

b. Ʃɛj adalah measurement error dari tiap indikator. Measurement error dapat 

diperoleh dari 1 – reliabilitas indikator. Tingkat reliabilitas yang dapat 

diterima adalah ≥ 0.7. 
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Tabel 4.13 
Hasil Standard Loading Data: 

   Lambda Loading Indikator Jumlah 
Connectedness 0.462 0.515 0.502 0.414 0.413 0.425 5.348 
  0.501 0.487 0.769 0.414 0.446     
Perceived Quality 0.552 0.406 0.517 0.454 0.53 0.571 5.23 
  0.588 0.666 0.507 0.439 

 
    

Audience 
Satisfaction 0.773 0.632 0.718 0.714 

 
  2.837 

Audience Voice 0.639 0.736 0.746   
 

  2.121 
Intentention to 
Repeat 0.801 0.672 0.769       2.242 

Sumber: hasil standard loading data pada masing-masing konstruk 

 
Tabel 4.14 

Hasil Measurement Error Data: 
   Measurement Error Indikator  Jumlah 
Connectedness 0.79 0.73 0.75 0.83 0.83 0.82 8.61 
  0.75 0.76 0.72 0.83 0.8     
Perceived Quality 0.7 0.83 0.73 0.79 0.72 0.67 7.13 
  0.65 0.56 0.74 0.74 

 
    

Audience 
Satisfaction 0.4 0.6 0.48 0.49 

 
  1.97 

Audience Voice 0.59 0.46 0.44   
 

  1.49 
Intentention to 
Repeat 0.36 0.55 0.41       1.32 

Sumber: hasil measurement error data pada masing-masing konstruk 

Tabel 4.15 
Perhitungan Reliabilitas Data: 

  Reliabilitias 
Connectedness 0.768617454 
Perceived Quality 0.793230848 
Audience Satisfaction 0.803365131 
Audience Voice 0.751195639 
Intentention to Repeat 0.792013442 

Sumber: hasil perhitungan reliabilitas data pada masing-masing konstruk. 

Berdasarkan hasil pengukuran reliabilitas data diperoleh nilai reliabilitas data 

dalam penelitian ini memiliki nilai ≥ 0.7. Dengan demikian penelitian ini dapat 

diterima. 

4.2.2.7.2 Variance Extracted 

 Pada prinsipnya pengukuran variance extracted menunjukkan jumlah 

varians dari indikator yang diekstraksi oleh konstruk laten yang dikembangkan. 

Nilai variance extracted yang dapat diterima adalah ≥ 0.50. Rumus yang 

digunakan adalah (Ferdinand, 2002): 
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Keterangan: 

a. Standard loading diperoleh dari standardized loading untuk tiap-tiap 

indikator yang didapat dari hasil perhitungan komputer. 

b. ɛj adalah measurement error dari tiap indikator. 

Tabel 4.16 
Hasil square standardized loading data: 

  Square Standardized Loading Data Jumlah 
Connectedness 0.213444 0.265225 0.252004 0.171396 0.170569 0.180625 2.703106 

  0.251001 0.237169 0.591361 0.171396 0.198916     
Perceived Quality 0.304704 0.164836 0.267289 0.206116 0.2809 0.326041 2.788956 
  0.345744 0.443556 0.257049 0.192721       
Audience 
Satisfaction 0.597529 0.399424 0.515524 0.509796     2.022273 
Audience Voice 0.408321 0.541696 0.556516 

 
    1.506533 

Intentention to 
Repeat 0.641601 0.451584 0.591361       1.684546 

Sumber: hasil square standardized loading data pada masing-masing konstruk. 

Tabel 4.17 
Perhitungan variance extracted data: 

  
variance 
extracted 

Connectedness 0.538935797 
Perceived Quality 0.521174349 
Audience Satisfaction 0.506546772 
Audience Voice 0.502758688 
Intentention to Repeat 0.560665738 

Sumber: hasil perhitungan variance extracted pada masing-masing konstruk. 

Hasil pengukuran variance extracted dapat diterima karena memenuhi persyaratan 

yaitu ≥ 0.50. Sehingga konstruk-konstruk dalam penelitian ini dapat diterima. 

 Secara keseluruhan hasil perhitungan uji variabilitas dan variance extracted 

data penelitian dapat dilihat pada tabel berikut. 
Tabel 4.18 

Perbandingan Reliability dan Variance Extracted 
Variabel Reliability Variance Extracted 

Connectedness 0.768617 0.538936797 
Perceived Quality 0.793231 0.521174349 
Audience Satisfaction 0.803365 0.506554677 
Audience Voice 0.751196 0.502758688 
Intentention to Repeat 0.792013 0.560665574 

Sumber: hasil perhitungan reliability dan variance extracted pada masing-masing konstruk. 
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4.2.3 Hasil Pengujian Hipotesis 

 Dari hasil perhitungan melalui analisis faktor konfirmatori dan structural 

equation model, maka model dalam penelitian ini dapat diterima, seperti pada 

gambar 4.5 hasil pengukuran telah memenuhi kriteria goodness of fit: chi-square 

= 456.532, significant probability = 0.052, RMSEA = 0.027, GFI = 0.850, AGFI= 

0.818, CMIN/DF = 1.116, TLI = 0.961 dan CFI = 0.966. Selanjutnya berdasarkan 

model fit ini akan dilakukan pengujian kepada lima hipotesis yang diajukan dalam 

penelitian ini, seperti pada tabel 4.19 

4.2.3.1 Pengujian Hipotesis 1 

 H1: Terdapat pengaruh positif connectedness terhadap audience satisfaction 

  Connectedness dibentuk oleh indikator menonton program televisi menjadi 

pilihan alternatif, memmbantu melupakan maslah, membuat persaan lebih baik, 

menyukai pakain yang digunakan dalam program acara televisi, menyukai gaya 

rambut di program televisi, meniru gerakan dari karakter di program televisi, 

menggunakan istilah yang digunakan diprogram televisi, mencoba bernyanyi 

seperti penyanyi di program televisi ingin bertemu dengan penyanyi atau idola di 

program televisi, memiliki benda yang berhubungan dengan acara dari program 

televisi, membaca media cetak dan social yang berhubungan dengan program 

acara.  

 Parameter estimasi antara connectedness dan audience satisfaction 

menunjukkan hasil yang signifikan dengan nilai CR = 3.556 atau CR ≥ ± 2.00 

dengan taraf signifikansi sebesar 0.01 (1%), dengan koefisien regresi sebesar 

0.409. Dengan demikian hipotesis 1 dapat diterima. 

4.2.3.2 Pengujian Hipotesis 2 

 H2: Terdapat pengaruh positif perceived quality terhadap audience 

satisfaction 

 Perceived quality dibentuk oleh indikator program acara menepati janji 

mengenai kualitas acara, selalu menginformasikan jam tayang, selalu tanggap 

dalam merespon permintaan penonton, mampu mengemas acara dengan menarik 

menerti kebutuhan penonton, mampu menarik perhatian penonton untuk 

menyaksikan acara televisi, memiliki peralatan yang modern, fasilitas visual yang 
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menarik, memiliki penampilan yang professional, memiliki media cetak yang 

menarik secara visual. 

 Parameter estimasi antara perceived quality dan audience satisfaction 

menunjukkan hasil yang signifikan dengan nilai CR = 4.362 atau CR ≥ ± 2.00 

dengan taraf signifikansi sebesar 0.01 (1%), dengan koefisien regresi sebesar 

0.498. Dengan demikian hipotesis 2 dapat diterima. 

4.2.3.3 Pengujian Hipotesis 3 

 H3: Terdapat pengaruh positif audience satisfaction terhadap audience voice 

 Audience satisfaction dibentuk oleh indikator merasa senang terhadap 

program televisi, merasa puas dengan program televisi, menikmati program 

televisi, menonton program televisi merupakan pengalaman yang menyenangkan. 

  Parameter estimasi antara audience satisfaction dan audience voice 

menunjukkan hasil yang signifikan dengan nilai CR = 5.726 atau CR ≥ ± 2.00 

dengan taraf signifikansi sebesar 0.01 (1%), dengan koefisien regresi sebesar 

0.705. Dengan demikian hipotesis 3 dapat diterima. 

4.2.3.4 Pengujian Hipotesis 4 

 H4: Terdapat pengaruh positif audience satisfaction terhadap intention to 

repeat 

  Parameter estimasi antara audience satisfaction terhadap intention to repeat 

menunjukkan hasil yang signifikan dengan nilai CR = 2.875 atau CR ≥ ± 2.00 

dengan taraf signifikansi sebesar 0.01 (1%), dengan koefisien regresi sebesar 

0.398. Dengan demikian hipotesis 4 dapat diterima. 

4.2.3.5 Pengujian Hipotesis 5 

 H5: Terdapat pengaruh positif Audience Voice terhadap Intention to repeat 

 Audience Voice dibentuk oleh indikator tidak mudah berpindah pada 

program televisi lain, memiliki komitmen untuk terus menonton program televisi 

tersebut, merekomendasikan program televisi tersebut kepada orang lain. 

 Parameter estimasi antara audience voice dan intention to repeat 

menunjukkan hasil yang signifikan dengan nilai CR = 2.728 atau CR ≥ ± 2.00 

dengan taraf signifikansi sebesar 0.01 (1%), dengan koefisien regresi sebesar 

0.386. Dengan demikian hipotesis 5 dapat diterima. 



65 
 

Tabel 4.19 
Hasil Uji Hipotesis 

Hipotesis Analisis 
H1 : Terdapat pengaruh positif Connectedness  terhadap 
Audience Satisfaction 
H2 : Terdapat pengaruh positif Perceived Quality 
terhadap Audience Satisfaction 
H3 : Terdapat pengaruh positif Audience Satisfaction 
terhadap Audience Voice 
H4 : Terdapat pengaruh positif Audience Satisfaction 
terhadap Intention to Repeat 
H5 : Terdapat pengaruh positif Audience Voice terhadap 
Intention to Repeat 

Diterima 
 

Diterima 
 

Diterima 
 

Diterima 
 

Diterima 
 

Sumber: hasil penelitian dan uji model yang telah dilakukan. 

 Pada bab ini telah dilakukan analisis data dan pengujian terhadap lima 

hipotesis penelitian sesuai dengan model teoritis yang telah diuraikan pada bab II. 

Model teoritis telah diuji dengan menggunakan kriteria goodness of fit dan 

mendapatkan hasil yang baik. Selanjutnya uraian mengenai kesimpulan data dan 

implikasi kebijakan atas hipotesis-hipotesis tersebut akan dijelaskan dalam bab V. 

 

4.3 Pembahasan 

 Berdasarkan pengolahan data yang dilakukan dengan software Amos 16.0, 

diperoleh hasil bahwa variabel intention to repeat dipengaruhi oleh audience 

satisfaction dengan koefisien regresi sebesar 0.398 dan audience voice dengan 

koefisien regeresi sebesar 0.386. Variabel audience voice merupakan variabel 

intervening antara variabel audience satisfaction dan intenton to repeat. Audience 

voice dipengaruhi oleh audience satisfaction dengan koefesian regresi sebesar 

0.705. Audience satisfaction juga dipengaruhi oleh dua variabel yaitu perceived 

quality dengan koefesian regresi sebesar 0.498 dan connectedness sebesar 0.409.  

 Variabel intention to repeat  dipengaruhi oleh variabel audience satisfaction 

dengan koefisien regresi sebesar 0.398. Audience satisfaction adalah sebuah reaksi 

atau respon dari penonton X Factor Indonesia yang puas terhadap program televisi 

pencarian bakat X Factor Indonesia. Penonton X Factor Indonesia yang puas 

dengan program televisi tersebut cenderung akan menonton kembali program 

televisi X Factor Indonesia. Koefisien regresi sebesar 0.398 antara audience 

satisfaction dan intention to repeat  menjelaskan hubungan yang tinggi, hal ini 

menjelaskan bahwa audience satisfaction dari penonton X Factor Indonesia 

berpengaruh secara positif terhadap  intention to repeat. Sehingga untuk 
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meningkatkan intention to repeat dari program acara X Factor Indonesia dapat 

dilakukan dengan meningkatkan audience satisfaction dari penonton X Factor 

Indonesia.  

 Hasil pengolahan data menjelaskan bahwa  masing-masing indikator dari 

audience satisfaction memiliki koefisien lambda loading yang relatif sama dan 

tinggi. Hal ini menjelaskan keempat indikator yang digunakan mampu 

menjelaskan variabel yang diukur dengan baik. Dimulai dari indikator tertinggi 

yaitu merasa senang dengan program acara. Dari hasil tersebut menunjukkan 

bahwa penonton senang dengan konsep acara X Factor Indonesia meskipun 

program acara pencarian bakat ini hadir dengan konsep baru dan berbeda 

dibandingkan program acara sejenis lainnya. Didukung juga dengan indikator 

selanjutnya yakni menikmati program televisi tersebut dimana penonton X Factor 

Indonesia tidak hanya senang tetapi juga menikmati program acara X Factor 

Indonesia. Penonton menikmati program acara X Factor Indonesia menunjukan 

bahwa X Factor Indonesia bukanlah acara yang membosankan dan konsep acara 

yang berbeda yang diberikan X Factor mampu diterima oleh penonton. Konsep X 

Factor yang tidak hanya ingin mencari penyanyi yang bagus tetapi juga memiliki 

faktor “X” yakni faktor dari peserta yang berbeda dan tidak dimiliki oleh peserta 

lain serta pembagian kelompok dalam bernyanyi bisa diterima dan dinikmati oleh 

para penonton X Factor Indonesia. Ini juga yang terlihat dari hasil mean untuk 

indikator ini yakni 3.6667 yang cenderung setuju. Tidak hanya menikmati 

program acara ini, tetapi penonton X Factor Indonesia juga memiliki pengalaman 

yang menyenangkan yang merupakan indikator dari audience satisfaction. Hasil 

mean untuk indikator ini yang senilai 3.4545 juga menunjukan bahwa penonton X 

Factor Indonseia cenderung setuju bahwa menonton X factor Indonesia 

merupakan pengalaman yang menyenangkan. Secara jelas ini menunjukkan 

bahwa program acara X Factor Indonesia tidak hanya sekedar memberikan 

hiburan bagi penonton tetapi bisa memberikan pengalaman yang menyenangkan 

bagi para penonton. Indikator lainnya yang mengukur audience satisfaction  X 

Factor Indonesia adalah puas dengan program acara televisi. Ini menunjukan 

secara spesifik bahwa penonton X Factor Indonesia puas dengan program acara X 

Factor Indonesia dari segi kualitas acara, konsep acara, para dewan juri, peserta, 
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pembawa acara dan pemain musik yang profesional, konsep tata panggung dan 

pencahayaan serta media cetak dan sosial yang dimiliki oleh X Factor Indonesia. 

Hal ini dilihat juga dari hasil meannya 3.4970 yang menunjukan penonton setuju 

dengan indikator tersebut. Walaupun variabel audience satisfacion memiliki 

pengaruh yang lebih tinggi pada intention to repeat, tetapi masih ada faktor-faktor 

lain yang dapat meningkatkan intention to repeat dari program acara X Factor 

Indonesia.  

  Variabel intention to repeat juga dipengaruhi oleh audience satisfaction  

melalui variabel intervening yaitu audience voice. Audience voice adalah 

terciptanya kepuasan dari penonton X Factor Indonesia sehingga memberikan 

suatu dasar yang kuat untuk menonton kembali dan merekomendasikan X Factor  

Indonesia tersebut kepada orang lain. Koefisien regresi dari audience voice 

terhadap intention to repeat adalah 0.386. Hal ini menjelaskan bahwa audience 

voice dari X Factor Indonesia berpengaruh secara positif terhadap intention to 

repeat. Sehingga untuk meningkatkan intention to repeat dari program acara X 

Factor Indonesia bisa juga dilakukan dengan meningkatkan audience voice dari 

penonton X Factor Indonesia.  

 Audience voice diukur melalui tiga indikator dengan koefisien lambda 

loading terbesar yakni 0.75 pada indikator merekomendasikan program televisi 

pada orang lain. Ini menjelaskan bahwa untuk meningkatkan variabel audience 

voice penonton X Factor Indonesia, dapat diukur melalui indikator tersebut 

dimana penonton X Factor Indonesia memberikan rekomendasi kepada orang lain 

untuk menonton program acara X Factor Indonesia. Hal ini dapat digambarkan 

seperti para mahasiswa yang puas dengan X Factor Indonesia akan 

merekomendasikan acara ini kepada teman-temannya di kampus. Dari hasil 

penelitian ini menunjukan bahwa penonton X Factor Indonesia juga telah 

merekomendasikan program acara ini kepada orang lain. Indikator ini selain 

mengukur tingkat loyalitas penonton X Factor Indonesia, juga memberikan 

dampak yang positif dimana acara X Factor Indonesia juga diketahui oleh banyak 

orang melalui rekomendasi tersebut.  Indikator selanjutnya dengan koefisien 

lambda loading 0.74 yaitu memiliki komitmen untuk menonton program acara 

selanjutnya. Indikator ini juga menjadi pengukuran penting untuk meningkatkan 



68 
 

audience voice dari X Factor Indonesia namun memiliki nilai rata-rata yang tidak 

tinggi yaitu 2.7455. Hal ini menunjukan, penonton X Factor Indonesia menilai 

bahwa variabel audience voice dapat diukur apabila adanya komitmen untuk 

menonton kembali X Factor Indonesia dan berdasarkan nilai rata-rata, maka 

indikator ini perlu untuk ditingkatkan. Komitmen dari penonton ini tentunya 

didukung dari kepuasan penonton akan program acara tersebut. X Factor 

Indonesia tentunya harus memperhatikan faktor ini dimana harus konsisten dalam 

mengemas acara yang tidak membosankan sehingga tidak memberikan 

kekecewaan terhadap penonton. Dengan demikian ini akan membuat penonton 

untuk tetap berkomitmen untuk menonton X Factor Indonesia. Perlu di perhatikan 

bahwa komitmen merupakan hal penting dan jika sudah berada pada tahap ini 

maka hal ini akan semakin meningkatkan audience voice dari X Factor Indonesia 

 Sementara itu, indikator terakhir dengan koefesien lambda loading 0.64 

adalah tidak mudah berpindah dari program acara pencarían bakat. Dari hasil nilai 

rata-rata menunjukan bahwa indikator ini memiliki nilai yang tidak terlalu tinggi . 

Untuk itu X Factor perlu meningkatkan indikator ini didukung juga dengan 

koefisien regresinya yang cukup besar. Untuk itu, X Factor Indonesia harus tetap 

memberikan penayangan acara yang mampu menarik perhatian penonton televisi 

agar tidak mudah berpindah ke program acara lain. Dalam lingkup yang lebih 

spesifik yakni X Factor konsep acara disetiap minggunya harus tetap memberikan 

acara yang menarik dan konsisten agar tetap bisa menarik perhatian dari 

penonton. Misalnya, selalu memberikan tema yang unik dan spesifik yang 

nantinya lagu para peserta harus mengikuti tema tersebut. Hal ini akan membuat 

ada yang berbeda disetiap minggunya sehingga penonton akan cenderung 

penasaran untuk tetap menyaksikan X Factor Indonesia.  

 Variabel audience voice dipengaruhi oleh audience satisfaction dengan 

koefisien regresi sebesar 0.705 yang  menunjukan hubungan yang signifikan dan 

positif. Hal ini menjelaskan bahwa semakin tinggi audience satisfaction X Factor 

Indonesia maka akan semakin tinggi juga audience voice dari X Factor Indonesia.  

Hubungan ini memiliki koefisien regresi yang paling tinggi dari pada hubungan 

lainnya. Hubungan yang paling tinggi ini menunjukan bahwa variabel audience 

satisfaction sangat penting karena tidak hanya berpengaruh pada intention to 
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repeat tetapi juga audience voice. Sehingga ketika penonton X Factor Indonesia 

puas dengan acara tersebut maka penonton akan cenderung untuk 

merekomendasikan X Factor Indonesia, tidak mudah berpindah pada program 

acara lainnya dan memiliki komitmen terhadap program acara X factor Indonesia 

untuk menonton kembali. Audience satisfaction dapat diukur melalui empat 

indikator dengan nilai koefisien lambda loading dengan nilai lambda loading yang 

relatif sama dan tinggi.  Selanjutnya, variabel audience satisfacion 

dipengaruhi oleh perceived quality dengan koefisien regresi 0.498. Perceived 

quality merupakan penilaian umum dari penonton X Factor Indonesia terhadap 

program acara X Factor Indonesia. Penilaian yang dilakukan penonton ini tentu 

berdasarkan apa yang di tampilkan dalam program acara X Factor indonesia. 

Semakin baik dan sesuai dengan apa yang menjadi ekspektasi penonton maka 

semakin tinggi perceived quality penonton X Factor Indonesia yang akan 

berpengaruh pada audience satisfaction. Koefesien regresi 0.498 antara perceived 

quality dan audience satisfaction menjelaskan hubungan yang cukup tinggi, hal 

ini menjelaskan bahwa perceived quality dari penonton X Factor Indonesia 

berpengaruh positif terhadap audience satisfaction. Sehingga untuk meningkatkan 

audience satisfaction dari X Factor Indonesia, dapat dilakukan dengan 

meningkatkan perceived quality dari penonton X Factor Indonesia. 

 Adapun variabel perceived quality diukur melalui sepuluh indikator dimana 

koefisien lambda loading terbesar 0.666 yaitu pada indikator fasilitas panggung 

yang memiliki daya tarik visual. Hal ini menandakan, penonton X Factor 

Indonesia menilai bahwa variabel perceived quality dapat diukur apabila penonton 

X Factor Indonesia merasa bahwa panggung X Factor Indonesia memiliki daya 

tarik visual. Tentunya hal ini akan menarik perhatian penonton jika X Factor 

Indonesia tetap terus mempertahankan dan mengembangkan tata panggung yang 

memiliki desain visualisasi yang baik. Hal ini didukung juga dengan tata cahaya 

di X Factor Indonesia yang biasanya identik dengan permainan cahaya lampu 

selama acara berlangsung. Hal ini penting untuk ditonjolkan karena konsep yang 

ditawarkan X Factor Indonesia adalah jasa sebuah hiburan bagi para penonton X 

Factor Indonesia. Tayangan yang ditawarkan oleh X Factor Indonesia harus 

berfokus juga pada process dimension dimana pokok layanan tersebut dapat di 
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transfer dengan baik. Untuk mampu mentransfer hal tersebut maka salah satu 

contoh yang bisa diterapkan adalah dengan memiliki tata panggung yang menarik 

secara visual yang nantinya akan meningkatkan perceived quality. Indikator 

selanjutnya dengan koefisien lambda loading 0.588 adalah peralatan panggung 

yang modern. Hal ini masih berhubungan dengan indikator sebelumnya. Pada 

indikator ini menejelaskan juga bahwa tampilan visualisasi dari X Factor 

Indonesia di televisi  harus didukung juga dengan peralatan panggung yang 

modern. Seperti contohnya LED backdrop, stage lighting dan effect, alat musik, 

meja penjurian, dan properti yang digunakan untuk kebutuhan peserta diatas 

panggung. LED backdrop yang lebih canggih dan modern diharapkan akan 

mampu menampilkan visualisasi yang baik, didukung juga dengan stage lighting 

and effect diatas panggung yang akan membuat tampilan visualisasi lebih menarik 

dan terkonsep jelas.  

 Sebagai rekemondasi, X Factor Indonesia dapat  memberikan efek video 

hologram 3 dimensi yang memberi kesan terlihat seperti nyata. Seperti jenis lagu 

yang sangat ekspresif dan marah maka kecanggihan stage lighting and effect akan 

mampu menampilkan efek api yang memberikan kesan lebih hidup dari performa 

diatas panggung. Sehingga secara keseluruhan tidak hanya suara peserta yang 

ingin dinikmati tetapi tampilan visualisasi yang ditayangkan juga yang paling 

dilihat oleh penonton X Factor Indonesia. Namun, dalam penerapan strategi yang 

dijelaskan diatas, tentunya X Factor harus mengeluarkan biaya yang lebih untuk 

meningkatkan perceived quality dari penonton X Factor Indonesia. Biaya yang 

akan dikeluarkan adalah untuk penataan panggung serta alat-alat yang moderen 

dengan harga yang tentunya juga sebanding dengan alat-alat tersebut.  

 Indikator lainnya yakni dengan koefesian lambda loading 0.571 yaitu 

mampu menarik perhatian penonton untuk menyaksikan program acara. Hal ini 

menunjukan bahwa penonton X Factor Indonesia akan menonton program acara 

tersebut jika X Factor Indonesia mammpu untuk menarik perhatian penonton. 

Tentunya acara tersebut harus menarik dimana memberikan sesuatu yang baru 

dibandingan acara sejenis lainnya. Dimana tidak hanya menjanjikan acara hiburan 

pencarian bakat yang banyak dengan suara-suara bagus tetapi melibatkan 

penonton dalam acara tersebut. Seperti, lebih meningkatkan keterlibatan penonton 
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dalam memberikan saran lagu ataupun tema untuk pertunjukan X Factor 

Indonesia, memberikan hadiah bagi setiap penonton yang dibacakan tweetnya saat 

acara berlangsung, membuat kompetisi untuk menciptakan lagu yang berhasil 

menang akan dinyanyikan oleh peserta dan kolaborasi peserta yang tidak hanya 

dengan penyanyi dalam negeri tetapi juga luar negeri yang juga pernah mengikuti 

X Factor Indonesia seperti boy band One Direction X Factor Indonesia. 

 Sementara itu, indikator dengan koefisien lambda loading terendah yakni 

0,406 pada indikator waktu tayang yang konsisten. Meurut penonton X Factor 

Indonesia indikator ini memiliki nilai yang rendah dalam mengukur variabel 

perceived quality dari penonton X Factor Indonesia. Dengan penjelasan bahwa 

waktu tayang yang konsisten bukanlah indikator terpenting yang menjadi ukuran 

dari perceived quality. Dari nilai rata-rata untuk indikator ini, menunjukan bahwa 

penonton X Factor Indonesia menilai bahwa waktu tayang X Factor Indonesia 

sudah cukup konsisten. Hal ini juga didukung dengan satu indiaktor yang ditolak 

dalam variabel perceived quality yaitu selalu menginformasikan waktu tayang 

kepada penonton dengan koefisien lambda loading 0.178. Indikator ini tidak 

sesuai sehingga menjelaskan bahwa idikator ini tidak mampu mengukur variabel 

perceived quality dari penonton X Factor Indonesia. Dari sini dapat diketahui 

bahwa informasi waktu tayang tersebut tidak menjadi indikator penting bagi 

penonton karena dengan anggapan bahwa waktu tayang X Factor Indonesia akan 

selalu sama dengan sebelumnya.  

 Variabel audience satisfaction juga dipengaruhi oleh variabel 

connecetedness dengan koefisien regresi 0.409. Connectedness adalah tingkat 

intensitas hubungan yang dibangun penonton X Factor Indonesia melalui karakter 

dan konteks yang ada dalam X Factor Indonesia. Artinya, semakin besar dan 

mendalam hubungan antara penonton dan X Factor Indonesia, akan semakin besar 

juga keterikatan serta informasi yang akan diterima penonton dari X Factor 

Indonesia. Koefesien regresi 0.409 antara connectedness dan audience satisfaction 

menunjukan hubungan yang cukup tingggi. Hal ini menjelaskan bahwa hubungan 

connectedness dan audience satisfaction memiliki hubungan positif. Sehingga 

untuk meningkatkan audience satisfaction dari penonton X Factor Indonesia, 

dapat dilakukan dengan meningkatkan connectedness dari penonton X Factor 
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Indonesia. Membangun connectedness adalah hal yang penting dalam suatu 

program acara televisi. Sekarang ini, tidak hanya faktor banyaknya jumlah 

penonton yang menonton dan menyukai suatu X Factor Indonesia tetapi juga 

seberapa banyak penonton yang memiliki connectedness terhadap program acara 

X Factor Indonesia. Untuk itu, X Factor Indonesia harus bisa juga memberikan 

konsep acara yang bisa membangun connectedness dengan penonton X Factor 

Indonesia. Caranya bisa dilihat melalui indikator-indikator yang digunakan untuk 

mengukur variabel Connectedness dari penonton X Factor Indonesia. 

 Connectedness memiliki sebelas indikator yang digunakan untuk mengukur 

variabel connectedness dari penonton X Factor Indonesia. Indikator dengan 

koefisien lambda loading tertinggi sebesar 0.527 yaitu indikator ingin bertemu 

dengan peserta dan juri. Hal ini menunjukan bahwa variabel connectedness dari 

penonton X Factor Indonesia dapat diukur bila penonton X Factor Indonesia ingin 

untuk bertemu dengan peserta dan juri dari X Factor Indonesia. Connecetedness  

berhasil dibangun jika penonton X Factor tidak hanya ingin sampai pada 

menonton X Factor Indonesia tetapi juga bertemu dengan juri dan peserta X 

Factor Indonesia.. Melihat hasil indikator ini yang cukup tinggi maka sebagai 

solusi untuk menjawab keinginan penonton, X Factor Indonesia bisa 

menyelenggarakan “X Factor Indonesia Live Show Tour”. Ini adalah strategi yang 

baru yang belum pernah di lakukan oleh program sejenis lainnya. 

Penyelenggaraan ini dilakukan saat X Factor Indonesia masih berlangsung dimana 

pada babak 10 besar dalam beberapa episode, penyelenggaraan X Factor 

Indonesia di selanggarakan di beberapa kota besar di Indonesia seperti, di 

Surabaya, Bandung, Makasar, Medan dan Semarang.  Hal ini juga bisa 

dilaksanakan dengan press conference di kota-kota tersebut. Penyelengaraan acara 

tersebut memberikan kesempatan bagi para penonton untuk bisa bertemu dan 

menyasikan para peserta dan juri X Factor Indonesia.  

 Strategi lainnya yang juga penting adalah menyelenggarakan reunian X 

Factor Indonesia dalam bentuk  “X Factor Indonesia Reunion Road Show” yang 

juga dilaksanakan di beberapa kota besar di Indonesia atau dikota-kota audisi. 

Strategi ini merupakan strategi yang baik untuk meningkatkan connectedness 

dengan penonton di berbagai daerah agar X Factor Indonesia bisa tetap menjaga 
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keberadaannya. Penerapan strategi ini tentunya memiliki pertimbangan dari segi 

keuangan karena akan membutuhkan biaya yang lebih dalam penyelengaraan 

acara-acara tersebut. Dan tentunya penyelengaraan ini sebaiknya dilaksanakan 

secara berkelanjutan sehingga X Factor Indonesia tidak hanya berhenti pada saat 

malam grand final. 

 Indikator dengan nilai koefisien tertinggi selanjutnya sebesar 0.515 yaitu 

indikator menonton suatu program televisi membantu melupakan masalah dengan 

nilai rata-rata yaitu 2.9818. Hal ini menjelaskan bahwa indikator tersebut 

merupakan hal yang penting untuk meningkatkan variabel connectedness 

meskipun dari penilaian penonton menunjukan bahwa X Factor Indonesia belum 

cukup kuat dalam membantu penonton melupakan masalah. Perlu diketahui juga 

bahwa suatu program televisi untuk bisa mencapai hal ini bukanlah sebuah hal 

yang mudah. Untuk itu sebagai rekomendasi bahwa untuk meningkatkan indikator 

ini diperlukan análisis yang lebih mendalam lagi. Secara praktis, dengan 

menonton X Factor Indonesia bisa saja membantu penonton melupakan 

masalahnya, tetapi tidak dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian indikator 

dengan koefesien lambda loading selanjutnya, yaitu 0.502 merasa terhibur dengan 

menonton X Factor Indonesia. Hal ini menjelaskan bahwa untuk mengukur 

connectedness dari penonton X Factor Indonesia, maka penonton X Factor harus 

merasa terhibur. Ini menegaskan bahwa program acara X Factor Indonesia harus 

mampu memberikan acara yang bisa menghibur para penonton Hal ini didukung 

dari hasil nilai mean dari indikator ini yaitu sebesar 4.0818 menunjukan bahwa 

penonton X factor Indonesia setuju bahwa menonton X Factor Indonesia membuat 

penonton merasa terhibur. Tidak hanya suara yang bagus dari para peserta, tetapi 

dalam penayangan X Factor Indonesia ada bagian tertentu dimana juri juga 

memberikan lelucon yang membuat penonton tertawa dengan komentar atau 

pembicaraan dewan juri. Selain itu, X Factor Indonesia di setiap episode tertentu 

juga selalu menghadirkan beberapa bintang tamu dari kalangan penyanyi 

Indonesia bahkan juga luar negeri. Hal ini akan membuat penonton merasa bahwa 

tayangan X Factor tidak hanya sekedar menyajikan kompetisi bernyanyi tetapi 

juga memberikan hiburan lebih dengan menghadirkan bintang tamu di acara 

tersebut. Untuk itu, konsep acara X Factor harus tetap di pertahankan untuk 
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dikemas dengan cara yang santai tetapi juga tetap memberikan kualitas kompetisi 

bernyanyi dengan baik seperti yang telah dijelaskan. 

 Indikator lainnya, yang perlu ditingkatkan dengan koefesien lambda loading 

0.487 yaitu menggunakan istilah yang digunakan dalam program acara tersebut. 

Hal ini menunjukan bahwa untuk meningkatkan connectedness penonton X 

Factor Indonesia maka X Factor Indonesia juga harus bisa menciptakan istilah-

istilah baru yang nantinya akan diikuti oleh para penonton Indonesia dan istilah 

tersebut bisa menjadi tren dalam pembicaraan masyarakat. Sejauh ini, X Factor 

sudah melakukan hal ini namun dilihat dari mean sebesar 2.4576 menunjukan hal 

tersebut masih belum bagus bagi penonton X Factor Indonesia. Seperti contohnya 

istilah “rampok” dan “papa bangga sama kamu (PBSK)”, hal ini ternyata 

merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan connectedness dimana 

ini adalah cara sederhana yang bisa dilakukan namun memiliki dampak bagi X 

Factor Indonesia.  Ke depanya untuk meningkatkannya X Factor harus hadir 

dengan istilah baru yang lebih unik dan menarik dibandingkan yang dilakukan 

sebelumnya karena bagi penonton istilah sebelumnya belum cukup mampu 

membuat penonton juga menggunakan istilah tersebut.  

 Sementara itu, indikator dengan koefisien lambda loading terendah yakni 

0,413 pada indikator menyukai gaya rambut dari peserta dan juri X Factor 

Indonesia. Tetapi, jika dilihat dari nilai meannya diperoleh 3.2606 yang 

menunjukan bahwa penonton X Factor Indonesia cenderung setuju dengan 

indikator. Namun, dari hasil nilai lambda loading menjelaskan bahwa gaya rambut 

dari peserta dan juri bukanlah faktor terpenting dalam mengukur variabel 

connectedness dari penonton X Factor Indonesia.  

 Selain itu, dalam pengukuran variebel connectedness ada satu indikator 

yang yang tidak sesuai yaitu ingin menjadi seorang penyanyi seperti di X Factor 

Indonesia. Indikator ini memiliki koefesien lambda loading 0.145. Koefesien 

lambda loading 0.145 tidak sesuai sehingga menjelaskan bahwa indikator ini tidak 

mampu mengukur variabel connectedness dari penonton X Factor Indonesia. Hal 

ini menunjukan bahwa dengan membangun conncectedness penonton Indonesia 

maka penonton Indonesia tidak harus ingin menjadi penyanyi seperti di X Factor 

Indonesia. Selain itu, ini menjelaskan bahwa setiap penonton yang menjawab 
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kuesioner ini tidak setuju untuk ingin menjadi penyanyi seperti di X Factor 

Indonesia. Dengan pengertian bahwa para penonton bisa saja menjadi penyanyi 

tetapi bukan seperti penyanyi X Factor Indonesia karena masing-masing penonton 

memilih untuk bisa menjadi penyanyi sesuai dengan yang harapkan dan inginkan. 


