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Bab I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Komunikasi massa adalah proses penciptaan makna bersama antara media 

massa dan khalayaknya (Baran, 2012: 7). Menurut Back,. dkk (1988) komunikasi 

massa lebih menunjuk pada media mekanis yang digunakan dalam komunikasi 

massa yakni media massa. Jelasnya, komunikasi massa merupakan komunikasi 

melalui media massa. Media massa terbagi atas media elektronik dan media cetak. 

Media cetak meliputi surat kabar, majalah, tabloid, sedangkan media elektronik 

yaitu, televisi dan radio (Nurudin, 2013).  

Radio merupakan salah satu media massa yang menjadi sarana penyampaian 

pesan melalui audio (suara) yang dapat didengarkan oleh masyarakat. Radio juga 

termasuk sebagai media penyiaran. Media penyiaran merupakan salah satu bentuk 

media massa yang efisien dalam mencapai audiennya dalam jumlah yang sangat 

banyak (Morissan, 2009:13). Sebagai media penyiaran, radio menyiarkan berbagai 

informasi yang mudah untuk diakses. Informasi yang disampaikan bersumber dari 

manusia, peristiwa dan realita. Tidak hanya menjadi alat penyebaran informasi, 

radio juga menghibur para pendengarnya melalui program-program yang 

disajikan. Program acara radio selama beberapa periode terakhir ini meliputi 

musik dan variety show, komedi, drama dan berita (Arifin, 2015: 1). 

Radio merupakan teknologi yang digunakan untuk pengiriman sinyal dengan 

cara modulasi dan radiasi elektromagnetik (gelombang elektromagnetik) (Ahmad, 

2015). Gelombang radio dipancarkan oleh pemancar. Pemancar adalah sebuah alat 
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yang khusus, dengan perlengkapan yang serba besar dan dengan kapasitasnya 

yang serba kuat pula yang tidak mengeluarkan suara yang berarti (Effendy, 1991: 

72). Pemancar diudarakan untuk menangkap sinyal radio yang terbagi atas dua 

jenis yaitu,  Amplitude Modulation (AM) dan  Frequency Modulation (FM) yang 

disiarkan stasiun radio. Sinyal gelombang FM lebih luas sehingga memungkinkan 

penyiaran tidak hanya pada stereo, namun juga ketepatan yang lebih baik akan 

suara yang sebenarnya daripada sinyal gelombang AM yang lebih terbatas (Baran, 

2012: 267).  

Seiring berkembangnya teknologi, radio saat ini disederhanakan dalam 

fungsinya untuk mendengarkan dengan dapat mudah diakses melalui streaming 

menggunakan internet, handphone dan perangkat lainnya. Radio dapat 

didengarkan disegala aktifitas dan dapat didengarkan dimana saja, terlebih dengan 

format siaran yang seharian penuh. Karena sifatnya auditori, untuk didengarkan, 

lebih mudah orang menyampaikan pesan dalam bentuk acara yang menarik  

(Effendy, 1991: 19). 

Radio di Indonesia terbagi atas empat jenis stasiun penyiaran, salah satunya 

penyiaran swasta. Berkaitan dengan hal tersebut, di Kota Malang terdaftar 12 

stasiun radio swasta berdasarkan data dari Dinas Komunikasi dan Informatika 

(Dinas Kominfo Kota Malang, 2012). Banyaknya radio swasta yang ada di 

Malang, maka perlu adanya target audiens yang jelas antara pembagian usia, jenis 

kelamin, pendidikan, pekerjaan dan lain sebagainya. Heterogenitas pada 

komunikan seperti itulah yang menyebabkan para komunikator media massa 

menetapkan rubrik atau acara tertentu secara khusus untuk berbagai kelompok di 

atas dengan tujuan agar setiap individu terpuaskan (Effendy, 1991: 17). Oleh 
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sebab itu, pengelola radio harus mengetahui dengan pasti jangkauan siaran. Jika 

memiliki kesamaan dengan radio yang lain, maka akan terjadi kompetisi seperti 

yang terjadi pada radio di Yogyakarta (Herawati,. dkk: 2007).  

Dalam perkembangannya untuk mempertahankan kelangsungan hidup suatu 

radio, stasiun radio swasta harus lebih kreatif. Mengamati begitu ketatnya 

persaingan antar radio di Kota Malang, Machmoed (2010) memberi masukan 

kepada owner radio untuk membuat program yang berbeda dengan radio lain, 

konten yang benar-benar dibutuhkan masyarakat. Menurut Michael C. Keith 

(2000), meningkatnya jumlah stasiun radio telah mengakibatkan fragmentasi 

pendengar yang besar. Banyak sekali format khusus dan banyak yang memiliki 

target demografi yang sama. Dilema ini, jika memang dapat disebut demikian, 

cukup membuktikan perlunya penelitian kualitatif maupun kuantitatif. Dengan 

sekian banyak stasiun radio melaksanakan kegiatan serupa, diferensiasi menjadi 

sangat penting. 

Tingkat persaingan radio saat ini cukup tinggi untuk mendapat perhatian dari 

audiens. Setiap radio dituntut untuk menyiarkan program-program acara yang 

menarik perhatian, serta dapat diikuti oleh banyak audiens. Hal ini, pihak radio 

harus menentukan target audiens pada produksi programnya untuk memenuhi 

kebutuhan audiens tersebut. Dengan begitu, stasiun radio dapat menentukan 

format stasiun penyiaran yang harus disajikan. Pringle-Star-McCavitt (1991) 

menjelaskan bahwa: the programming of most stations is dominate by one 

principal content element or sound, known as format (Morissan, 2005: 108). 

Secara lebih sederhana dapat dikatakan format stasiun penyiaran atau format 

siaran radio dapat didefinisikan sebagai upaya pengelola radio untuk 
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memproduksi program siaran yang dapat memenuhi kebutuhan audiens 

(Morissan, 2005: 108-109). Penentuan format siaran pada stasiun radio bertujuan 

agar sasaran audiens yang dituju spesifik dan dapat berkompetisi dengan radio 

lainnya. 

 Terdapat sedikitnya 10 format siaran yang popular, tertua dan melahirkan 

turunan (derivasi) format siaran selanjutnya. Tetapi, Pringle-Star-McCavitt (1991) 

mengelompokkan kedalam tiga kelompok besar yaitu: format musik, format 

informasi dan format khusus. Di Indonesia format siaran menjadi wajib dimiliki 

setiap stasiun penyiaran sebagaimana ketentuan Undang-Undang Penyiaran yang 

menyatakan bahwa pemohon izin penyiaran yang ingin membuka stasiun 

penyiaran wajib mencantumkan nama visi, misi, dan format siaran yang akan 

diselenggarakan serta memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Undang-

Undang (Pasal 33 ayat (2) UU No. 32 2002 Tentang Penyiaran). 

Persaingan antar radio yaitu merebut perhatian pendengar atau audiens lewat 

program acara yang disajikan. Selain itu pengelola radio harus memahami 

kebutuhan dari audiensnya. Dalam era persaingan ini dibutuhkan strategi untuk 

dapat menarik perhatian audiens. Strategi merebut perhatian audiens adalah sama 

saja dengan strategi pemasaran (marketing) dalam arti luas (Morissan, 2009: 165). 

Tidak hanya melalui pemasaran, radio juga harus menyajikan program acara yang 

menarik untuk mendapatkan pendengar yang setia.  

Persaingan diantara stasiun radio untuk bertahan hidup dianalogikan 

sebagaimana fenomena yang terjadi dalam bio-ecology atau human eco, yaitu 

bagaimana makhluk hidup berhubungan dengan lingkungan hidupnya (ekologi) 
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(Herawati dkk,. 2007). Dalam ekologi dikenal suatu teori yang disebut Teori 

Niche. Teori Niche merupakan kajian Ilmu Komunikasi. Teori ini menjelaskan 

bagaimana media bertahan hidup dalam lingkungan dengan sumber daya yang 

terbatas untuk menarik minat audiens. Di sini media berkaitan dengan hubungan 

timbal balik antara radio sebagai media massa dengan lingkungan penunjang 

hidupnya. Menurut Kriyantono (2009: 277), pada dasarnya ada tiga sumber utama 

yang menjadi sumber penunjang kehidupan industri media, yakni capital 

(meliputi struktur permodalan dan pemasukan iklan), content (meliputi aspek 

program dan atau jenis isi media) dan audience (menunjukkan jenis khalayak 

sasaran). Sumber penunjang inilah yang dibutuhkan radio untuk tetap eksis. 

Teori Niche sebelumnya sudah diaplikasikan pada beberapa penelitian 

komunikasi yang berhubungan dengan media. Penelitian menggunakan Teori 

Niche dilakukan untuk mengukur apakah terjadi persaingan antar media. Herawati 

dkk. (2007), melakukan penelitian menggunakan media radio. Pada penelitian ini, 

Herawati dkk. (2007) menganalisis  kompetisi yang terjadi pada radio siaran di 

Yogyakarta melalui program acara siaran yang merupakan sumber kehidupan. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Herawati dkk. (2007) berdasarkan analisis 

niche breadth menunjukkan bahwa radio-radio siaran di Yogyakarta cenderung 

spesialis dan cenderung moderat, tidak ada yang termasuk kategori generalis. 

Sedangkan berdasarkan analisis niche overlap, radio-radio di Yogyakarta tingkat 

persaingan sangat tinggi/sangat kuat dengan tiga stasiun radio. Dapat disimpulkan 

bahwa radio-radio di Yogyakarta terjadi kompetisi untuk memperebutkan sumber 

penunjang. 
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Penelitian lain dilakukan oleh Fitriani (2016) yang mengaplikasikan Teori 

Niche pada media Televisi. Penelitian yang dilakukan Fitriani (2016) untuk 

mengukur persaingan program berita TV lokal NET TV. Jatim dan Metro TV 

Jatim melalui tema berita yang diliput oleh kedua TV tersebut. Hasil penelitian 

yang dilakukan Fitriani (2016) berdasarkan analisis niche breadth tema-tema 

berita termasuk dalam kategori spesialis. Sedangkan berdasarkan analisis niche 

overlap, persaingan sangat kuat diantara kedua televisi tersebut. 

Beberapa penelitian di atas menunjukkan bahwa Teori Niche dapat 

digunakan untuk menganalisis persaingan yang terjadi pada media massa dalam 

memperebutkan sumber penunjang yang sama. Dalam hal ini, peneliti ingin 

meneliti mengenai persaingan media massa, khususnya radio dalam 

memperebutkan sumber penunjang. Tetapi penelitian ini berfokus pada salah satu 

sumber penunjang saja yaitu, isi (content) dalam hal ini adalah program acara 

harian (daily program) yang dimiliki oleh radio tersebut. Peneliti memilih 

program acara harian sebagai bahan analisis karena merupakan program yang 

pasti dimiliki radio. 

Dalam penelitian ini, peneliti tidak meneliti semua radio aktif yang berada 

di Kota Malang. Peneliti hanya mengambil dua radio yaitu, radio MFM dan 

Kencana FM. Kedua radio tersebut memliki kesamaan yaitu target audiens 

perempuan 50% dan laki-laki 50% dengan sasaran utama pelajar atau pendengar 

muda. Tetapi tidak menutup kemungkinan bagi para eksekutif muda untuk 

mendengarkan program acara harian radio. Adanya kesamaan yang dimiliki oleh 

stasiun-stasiun radio penyiaran, tentu akan menimbulkan persaingan diantara 

mereka untuk bertahan hidup (Herawati,. dkk: 2007), seperti radio MFM dan 
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Kencana FM. Kedua merupakan radio hiburan yang mempunyai perkembangan 

cukup baik di Malang. Alasan peneliti memilih kedua radio tersebut selain 

memiliki target audiens yang sama yaitu, karena peneliti melihat kesamaan dari 

kedua radio melalui sisi jam siaran serta kesamaan program acara yang disajikan 

di hari biasa. 

Peneliti akan meneliti program acara harian yang disiarkan masing-masing 

radio. Lalu peneliti mengkategorikan masing-masing program acara harian ke 

dalam kategori acara radio yang sudah ada. Peneliti menggunakan analisis isi 

untuk mengetahui tingkat persaingan pada kedua radio tersebut. Peneliti 

menganalisis content (isi) dari program acara secara sistematik, objektif, dan 

kuantitatif terhadap pesan yang tampak (Wimmer & Dominick, 2000: 135, dalam 

Kriyantono, 2006). Setelah itu peneliti akan mencari nilai niche breadth dan niche 

overlap pada program acara harian yang disiarkan kedua radio tersebut. Hasil dari 

niche breadth akan diketahui seberapa besar tingkat ketergantungan radio tersebut 

pada program acara harian dan hasil niche overlap akan diketahui seberapa besar 

tingkat persaingan kedua radio tersebut dalam memperebutkan sumber penunjang 

(content) yang sama berdasarkan kategori program acara. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan sebelumnya oleh penulis, maka 

rumusan masalah yang ditetapkan yaitu; 

Seperti apa tingkat persaingan program acara harian yang disiarkan radio MFM 

dan radio Kencana FM jika dianalisis menggunakan Teori Niche. 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah: 

Untuk mengetahui tingkat persaingan radio swasta di Malang berdasarkan 

program acara harian yang disiarkan radio MFM dan Kencana FM jika dianalisis 

menggunakan Teori Niche. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.4.1 Manfaat Praktis 

Melalui penelitian tentang penerapan Teori Niche yang dilakukan peneliti, 

maka hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kedua stasiun 

radio yang bersangkutan yaitu radio MFM dan Kencana FM, untuk menunjang 

eksistensi masing-masing radio dalam perkembangannya melalui program acara 

harian. 

1.4.2 Manfaat Akademis 

Penelitian ini memberikan gambaran mengenai pengaplikasian Teori 

Niche dalam mengukur tingkat persaingan antara radio. Agar manfaat ini dapat 

dirasakan secara nyata, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan dan 

pengetahuan pada kajian Ilmu Komunikasi serta dapat menjadi bahan referensi 

tentang persaingan media antara radio swasta dilihat dari program acaranya. 

 




