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Bab II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Radio sebagai Media Komunikasi Massa 

2.1.1 Komunikasi Massa 

Komunikasi massa adalah komunikasi yang disampaikan kepada banyak 

orang (massa) dengan menggunakan sarana media. Istilah massa yaitu penerima 

pesan yang berkaitan dengan media massa contohnya khalayak, audiens, 

penonton, pemirsa atau pembaca. Sementara komunikasi mengacu pada 

pemberian dan penerimaan pesan. Menurut Effendy (1991), komunikasi massa 

ialah komunikasi yang menggunakan media massa—dalam hal ini media massa 

modern—yang terdiri dari surat kabar, majalah, radio, televisi, dan film. Dapat 

dikatakan media massa apabila khalayak secara serempak memperhatikan pesan 

yang disampaikan media itu pada saat yang sama. Pesan-pesannya bersifat umum, 

disampaikan secara cepat, serentak dan selintas (khususnya media elektronik) 

(Mulyana, 2005: 83). 

Joseph A. Devito dalam bukunya, Communicology: An Introduction to the 

Study of communication, menampilkan definisinya mengenai komunikasi massa 

dengan lebih tegas (Effendy, 2013: 21), yakni sebagai berikut: 

“First, mass communication is communication addressed to the masses, to an 

extremely large audience. This does not mean that the audience includes all 

people or everyone who reads or everyone who watches television; rather it 

means an audience that is large and generally rather poorly defined. Second, 

mass communication is communication mediated by audio an/or visual 

transmitters. Mass communication is perhaps most easily and most logically 

defined by its forms: television, radio, newspapers, magazines, films, books, 

and tapes.” 
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Pertama, komunikasi massa adalah komunikasi yang ditujukan kepada massa, 

kepada khalayak yang luar biasa banyaknya. Ini tidak berarti bahwa khalayak 

meliputi seluruh penduduk atau semua orang yang menonton televisi, agaknya 

ini berarti bahwa khalayak itu besar dan pada umumnya agak sukar untuk 

didefinisikan. Kedua, komunikasi massa adalah komunikasi yang disalurkan 

oleh pemancar yang audio dan atau visual. Komunikasi massa barangkali akan 

lebih mudah dan lebih logis bila didefinisikan menurut bentuknya: televisi, 

radio, surat kabar, majalah, film, buku dan pita. 

Komunikasi massa sebenarnya penyederhanaan dari komunikasi media massa; 

jadi dari sifat eksplisit diimplisitkan, media tidak disebut, cukup komunikasi 

massa saja (Effendy, 1991: 13). Pengertian dari komunikasi massa tetap media 

massa walaupun kata media tidak disebut. Komunikasi massa tidak akan 

ditemukan maknanya tanpa menyertakan media massa sebagai elemen terpenting 

dalam komunikasi massa. Sebab, tidak ada komunikasi massa tanpa adanya media 

massa (Nurudin, 2013: 63).  

Studi komunikasi massa secara umum membahas dua hal pokok yaitu: 

Pertama, studi komunikasi massa yang melihat peran media massa terhadap 

masyarakat luas beserta institusi-institusinya. Pandangan ini menggambarkan 

keterkaitan antara media dengan berbagai institusi lain seperti institusi politik, 

ekonomi, pendidikan, agama, dan sebagainya. Teori-teori yang berkenaan dengan 

hal ini berupaya menjelaskan posisi atau kedudukan media massa dalam  

masyarakat dan terjadinya saling memengaruhi antara berbagai struktur 

kemasyarakatan dengan media. Kedua, studi komunikasi massa yang melihat 

hubungan antara media dengan audiennya, baik secara kelompok maupun 

individual. Teori-teori mengenai hubungan antara media audien terutama 

menekankan pada efek-efek individu dan kelompok sebagai hasil interaksi dengan 

media (Morissan, 2015: 14). 
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Komunikasi massa ditujukan kepada massa dengan melalui media massa 

dibandingkan dengan jenis komunikasi lainnya, maka komunikasi massa 

mempunyai ciri-ciri khusus yang disebabkan oleh sifat-sifat komponennya. Ciri-

cirinya adalah sebagai berikut (Effendi, 2004: 22-25) 

1. Komunikasi massa berlangsung satu arah. Ini berarti bahwa tidak terdapat 

arus balik dari komunikan kepada komunikator, dengan kata lain 

perkataan komunikator tidak mengetahui tanggapan para pembacanya 

terhadap pesan atau berita yang disiarkan. 

2. Komunikasi pada komunikasi massa melembaga, yakni suatu institusi atau 

organisasi, oleh karena itu komunikatornya melembaga, mempunyai lebih 

banyak kebebasan. 

3. Pesan pada komunikasi massa bersifat umum, media ditujukan kepada 

umum dan mengenai kepentingan umum, tidak ditujukan kepada 

sekelompok orang tertentu. Media massa tidak akan menyiarkan suatu 

pesan yang tidak menyangkut kepentingan umum. 

4. Media komunikasi massa menimbulkan keserempakan, ciri ini merupakan 

yang paling hakiki dibandingkan dengan media komunikasi lainnya. 

5. Komunikasi massa bersifat heterogen, komunikasi adalah khalayak yang 

merupakan kumpulan anggota masyarakat yang terlibat dalam proses 

komunikasi massa sebagai sasaran yang dituju komunikator bersifat 

heterogen dalam keberadaannya secara terpecah-pecah, dimana satu sama 

lain tidak saling mengenal dan tidak memiliki kontak pribadi, masing-

masing berbeda dalam berbagai hal, jenis kelaminnya, usia, agama, 
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ideology, pekerjaan, pendidikan, pengalaman hidup, kebudayaan, 

pandangan hidup, keinginan, cita-cita dan sebagainya. 

Komunikasi massa berfungsi untuk menyebarluaskan informasi, meratakan 

pendidikan, merangsang pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan kegembiraan 

dalam hidup seseorang.  

2.1.2 Radio  

Media dalam komunikasi massa dibagi atas dua jenis yaitu, media cetak dan 

elektronik. Media massa mampu menimbulkan keserempakan di antara khalayak 

yang sedang memperhatikan pesan yang dilancarkan oleh media tersebut 

(Effendy, 2013: 26), salah satunya media elektronik yaitu radio. Menurut 

Riswandi (2009: 1), penyiaran radio adalah media komunikasi masa dengan yang 

menyalurkan gagasan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka, 

berupa program yang teratur dan berkesinambungan. Radio berasal dari kata 

Radios yang berarti benda-benda elektronika yang menciptakan suara untuk 

berkomunikasi (Sanityastuti, 1997: 56). Radio merupakan alat menyampaikan 

informasi dengan memanfaatkan adanya gelombang elektromagnetik. 

Radio sebagai media massa komunikasi elektronik tentunya ada beberapa 

kekuatan yang dimiliki oleh radio itu sendiri diantaranya:  

1. Menjaga mobilitas, radio berusaha agar mobilitas pendengar tetap tinggi. 

Radio dapat didengarkan di berbagai aktifitas dan keberadaannya tidak 

mengganggu.  
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2. Informasi tercepat, dibandingkan media lain, informasi yang disiarkan 

melalui radio dapat menyebar seketika dan lebih murah dalam 

operasionalnya.  

3. Auditif, meskipun hanya memproduksi suara bukan visual, tetapi 

komunikasi suara mempunyai kelebihan dalam pendekatan kepada 

pendengar. Dengan demikian karena sifatnya yang auditif ini mendorong 

masyarakat lebih menyukainya sebagai salah satu media massa yang cepat 

digemari dengan kemudahan penerimaan tanpa memerlukan keahlian 

khusus. 

4. Menciptakan theatre of mind, produksi radio hanya berupa suara tanpa 

gambar, justru mampu menciptakan imajinasi yang membuat penasaran 

pendengar.  

5. Komunikasi personal, sifat radio dengan komunikasi personalnya sangat 

menguntungkan untuk menciptakan keakraban antara radio dan pendengar 

sehingga ikatan kebutuhan dan saling menguntungkan menjadi kuat.  

6. Murah, murah karena pendengar tidak perlu membayar untuk 

mendengarkan radio. Beda dengan media cetak yang harus dibeli 

(Wahyudi, 1992). 

Radio memiliki sifat dan ciri yang berbeda dengan media massa lainnya. 

Berbeda karena radio bersifat audial. Penyampaian pesan melalui radio 

menggunakan lisan atau kata-kata. Daya ikat untuk dapat melancarkan pesan ini 

penting, artinya dalam proses komunikasi, terutama melalui media massa, 

disebabkan sifatnya yang satu arah (one way traffic communication). Komunikasi 
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hanya dari komunikator kepada komunikan. Komunikator tidak mengetahui 

tanggapan komunikan (Effendy, 1991: 19).  

Komunikasi yang terdapat dalam radio sama halnya dengan komunikasi massa 

yang lain karena radio merupakan salah satu media massa, oleh karena itu radio 

juga memiliki beberapa sifat dari media massa (Effendy, 2013: 79), yakni 

meliputi: 

a. Publisitas, disebarkan kepada publik, khalayak umum dan orang banyak, 

tidak adanya batasan yang ingin mendengarkan radio, semuanya tinggal 

audience yang menentukan sikapnya sendiri apakah akan mendengarkan 

atau tidak ada unsur pemaksaan. 

b. Universal, yang bersifat umum yang membahas tentang aspek-aspek 

kehidupan yang dialami oleh masyarakat umum, baik yang berkenaan 

dengan dunia bisnis, hubungan sosial, mengenai pesona hayati dan lain 

sebagainya. 

c. Periodisitas, yakni radio bersifat berskala atau tetap, misalkan Jawa Pos 

harian atau mingguan, disebuah media radio pesan disampaikan hanya 

pada saat radio mengudara (OnAir) 

d. Kontinuitas, keseimbangan atau terus-menerus sesuai dengan jadwal 

mengudaranya suatu radio, dan juga sebuah program siaran dari sebuah 

radio di setiap harinya. Walaupun ada sebuah yang baru tapi program 

tersebut juga akan diulang sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. 

e. Aktualitas, selalu berisi hal yang baru, seperti halnya sebuah informasi 

atau laporan dari sebuah peristiwa yang terbaru, tips-tips baru dengan 

berbagai macam bidang dan juga sebagainya. Disisi lain aktualitas juga 
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mencapai titik kecepatan dari penyampaian sebuah informasi kepada 

khalayak luas. 

Radio dapat dikelompokkan sebagai media massa elektronik yang mampu 

menguasai ruang, artinya siaran radio dari suatu media radio yang dapat diterima 

dimana saja dalam jangkauan pancarannya atau menguasai ruang, tetapi siarannya 

tidak dapat dilihat kembali, tidak menguasai waktu (Ahmad, 2015: 252). Melalui 

radio suatu komunikasi yang akan disampaikan oleh komunikator kepada 

khalayak banyak dapat berlangsung dalam waktu yang singkat dan komunikan 

akan menerima komunikasi secara bersamaan walaupun di tempat yang berbeda. 

Menurut Biagi (2013: 95),  Radio is unique in both its portability and its ability to 

reach us while we do different things or even while consuming other media. 

Khalayak dapat mendengarkan radio dimana dan kapan saja. Radio bersifat santai 

sehingga khalayak dapat menikmati acara pada radio sambil makan, sambil 

tiduran, sambil bekerja, bahkan sambil mengemudikan mobil. Tidak demikian 

dengan media massa lainnya (Effendy, 1991: 19).  

Radio siaran memiliki beberapa kelebihan. Hal tersebut dikarenakan terdapat 

faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatan radio siaran. Faktor-faktor tersebut 

yakni; 1) Daya Langsung, pesan yang disampaikan oleh radio siaran dapat 

langsung diterima oleh pendengar. 2) Daya Tembus, radio siaran memiliki 

kekuatan daya tembus, yang artinya dapat mencapai khalayak yang berada dimana 

saja tanpa mengenal jarak dan waktu. 3) Daya Tarik, disebabkan sifatnya yang 

serba hidup berkat tiga unsur yang ada padanya, yakni: musik, kata-kata, dan efek 

suara (sound effect) (Effendy, 1993: 139). 
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Di Indonesia, Radio pertama yang mengudara yaitu RRI (Radio Republik 

Indonesia) yang dikelola oleh pemerintah baru setelah  itu disusul oleh radio-radio 

swasta niaga. Sesuai dengan Undang Undang Penyiaran di Indonesia, terbagi 

empat jenis stasiun penyiaran, diantaranya : 

a. Penyiaran Publik 

Stasiun Penyiaran Publik adalah lembaga penyiaran yang berbentuk 

badan hukum yang didirikan oleh Negara, bersifat independen, netral, 

tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan 

masyarakat. Terdiri atas stasiun penyiaran publik terdiri atas Radio 

Republik Indonesia (RRI) dan Televisi Republik Indonesia (TVRI) 

yang stasiunnya berada di ibu kota Negara Republik Indonesia. Di 

daerah provinsi, kabupaten, atau kota dapat didirikan Lembaga 

Penyiaran Publik lokal. 

b. Penyiaran Swasta 

Stasiun Penyiaran Swasta adalah lembaga penyiaran yang bersifat 

komersial berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya 

hanya menyelenggarakan jasa penyiaran radio atau televisi. Dalam 

Undang- Undang Penyiaran Pasal No. 16 32 Tahun 2002. Dalam hal 

ini biasa disebut radio komersil atau radio swasta. Dengan lisensi 

Pemerintah, biaya untuk kelangsungan hidupnya diperoleh dari 

periklanan dan pensponsoran acara (sponsored program) (Effendy, 

113: 1991)  
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c. Penyiaran Komunitas 

Stasiun Penyiaran Komunitas adalah lembaga penyiaran yang 

berbentuk badan hukum Indonesia, didirikan oleh komunitas tertetu, 

bersifat independen, dan tidak komersial, dengan daya pancar rendah, 

luas jangkauan wilayah terbatas, serta untuk melayani kepentingan 

komunitasnya. Dalam Undang-Undang Penyiaran Pasal 21 No. 32 

Tahun 2002. Stasiun Penyiaran Komunitas didirikan tidak untuk 

mencari keuntungan atau tidak menjadi bagian perusahaan yang 

mencari keuntungan semata (Failasufah, 2013: 17) 

d. Penyiaran Berlangganan 

Stasiun Penyiaran Berlangganan adalah lembaga penyiaran berbentuk 

badan hukum Indonesia yang bidang usahnya hanya 

menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan dan wajib terlebih 

dahulu memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran berlangganan. 

Dalam Undang-Undang Penyiaran Pasal 25 No. 32 Tahun 2002. 

Berbagai stasiun radio yang ada di Indonesia sendiri, masing-masing 

memiliki program acara untuk disiarkan kepada khalayak. Menurut Masduki 

(2001), format radio siaran terbagi atas tiga yaitu, radio berita (news radio), radio 

hiburan (non-news radio), dan radio campuran (mix radio).  

Pembagian waktu siaran merupakan hal terpenting dalam penyiaran agar acara 

yang disiarkan sesuai dengan ketersediaan audiens. Dengan adanya pembagian 

waktu dalam siaran, program yang akan disiarkan bisa disesuaikan. Waktu siaran 

dibagi menjadi empat (Effendy, 1991: 121), yakni: 
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a.  Pagi 

b. Siang 

c. Petang  

d. Malam  

Acara pagi dimulai pada pukul 01:00 hingga 10:00, dimana acara pagi 

berisikan acara yang dapat mendorong mood para pendengarnya. Acara siang 

dimulai pada pukul 10:00 hingga 14:00, suasana yang dibawakan pada siaran 

siang berbeda dengan acara pagi yang mana lebih relax dalam menyiarkannya 

dikarenakan bersamaan dengan jam istirahat. Lalu, acara petang dimulai pada 

pukul 15:00 hingga 18:00, yang pendengarnya terutama pelajar sudah selesai 

melakukan aktifitasnya. Acara malam yang merupakan waktu terbaik (prime time) 

yaitu 19:00 hingga 23:00, disebut prime time karena audiens sudah kembali 

melakukan aktifitas dan akan berada di rumah masing-masing sehingga waktu 

untuk mendengarkan radio lebih banyak. 

2.1.3 Unsur Radio 

Berdasarkan unsur acara siaran, bahan siaran dibagi menjadi dua golongan 

(Effendy, 1991: 114), yaitu: 

a. Siaran kata 

Siaran kata ialah segala bahan siaran yang pokok isinya dilukiskan dengan 

kata-kata (spoken words) 

b. Siaran seni suara 

Seni suara adalah segala bentuk kesenian yang pokok isinya dilukiskan 

dengan musik. 
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Beberapa unsur lain yang terdapat pada suatu radio siaran (Jufriansyah, 2010: 

3) adalah sebagai berikut;  

a. Perangkat keras, terdiri dari: 

1) Pemancar  

Pengertian pemancar menurut Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi dijelaskan bahwa : 

―Pemancar radio adalah alat telekomunikasi yang menggunakan dan 

memancarkan gelombang radio‖. 

2) Rumah Produksi/Studio 

Rumah produksi/studio adalah perusahaan pembuatan rekaman video 

dan atau perusahaan pembuatan rekaman audio yang kegiatan 

utamanya membuat rekaman acara siaran sesuai dengan perarturan 

perundang-undangan yang berlaku, untuk keperluan lembaga 

penyiaran. 

a. Perangkat Lunak, terdiri dari: 

1) Organisasi Penyiaran 

Menurut Wahyudi (1974:78) organisasi penyiaran adalah tempat 

orang-orang penyiaran saling bekerja sama dalam merencanakan, 

memproduksi mengadakan materi siaran, dan sekaligus menyiarkan 

dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

2) Program Acara 

Merupakan bagian dari proses siaran yang berisi tentang beberapa 

pesan yang disusun dalam suatu kemasan untuk ditujukkan kepada 

khalayak. Dalam program acara ini harus dilakukan perencanaan 
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sebelum program tersebut disiarkan dan juga harus dilakukan evaluasi 

setelah program tersebut disiarkan. 

3) Penyiar atau pembawa Acara 

Menurut Effendy (1990:126), penyiar adalah orang yang 

menyampaikan materi siaran kepada para pendengar. Orang yang 

berbicara di depan mikrofon radio siaran belum tentu penyiar, bisa 

bintang tamu yang didatangkan oleh stasiun radio tersebut. 

4) Pendengar/Audiens 

Audiens merupakan sekumpulan orang yang membaca, mendengar, 

menonton berbagai media massa, baik cetak maupun elektronik. 

Audiens sering di artikan sebagai pesan-pesan media massa. 

2.1.4 Karakteristik Radio 

Radio walaupun bersifat audial, tetap menjalankan perannya sebagai sarana 

komunikasi masal yang tetap dipercaya oleh khalayak. Book D. Cary yang dikutip 

oleh Rahanatha (2008: 43) mengungkapkan beberapa karakteristik radio antara 

lain sebagai berikut: 

a. Radio terdapat dimana-mana 

b. Radio bersifat memilih 

c. Radio bersifat ekonomis 

d. Radio cepat dalam menyampaikan informasi 

e. Radio bersifat partisipatif 

Radio mampu menjangkau audiens dengan jangkauan yang luas dalam waktu 

bersamaan. Dengan begitu, radio memiliki potensi yang besar dalam 
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menyebarluaskan informasi. Dibandingkan dengan media massa lainnya, radio 

memiliki karakteristik yang khas (Riswandi, 2009: 3), yaitu :  

a. Imajinatif, karena hanya alat indera pendengaran yang digunakan oleh 

khalayak dan pesannya pun selintas, maka pesan radio dapat mengajak 

komunikannya untuk berimajinasi. Dengan perkataan lain, pendengar 

radio bersifat imajinatif. 

b. Auditori, sifat ini muncul sebagai konsekuensi dari sifat radio yang hanya 

bisa didengar. Pesan yang disampaikan radio hanya selintas, pendengar 

tidak dapat mendengar kembali (rehearsing). Dengan perkataan lain, 

pesan radio harus disusun secara singkat dan jelas (concise and clear) 

c. Akrab/intim, sebagaimana kita lakukan sehari-hari, kita jarang mendengar 

acara siaran radio secara khusus. Pada umumnya kita mendengar radio 

sambil melakukan kegiatan atau melaksanakan pekerjaan lainnya. 

d. Identik dengan musik, radio adalah sarana hiburan termurah dan tercepat 

sehingga menjadi media utama untuk mendengarkan musik. 

e. Mengandung gangguan, seperti timbul tenggelam/fading dan gangguan 

teknis (channel noise factor). 

2.1.5 Program Siaran Radio 

Siaran radio adalah proses komunikasi yang hanya melalui siaran kata, 

musik dan bunyi-bunyi lainnya (Sanityastuti, 1997: 56). Maka dari itu, dalam 

penyiarannya hendaknya stasiun radio memiliki program acara untuk disiarkan 

setiap harinya. Untuk mendapatkan perhatian dari pendengar, stasiun radio harus 

mengemas program acara yang menarik. 
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Secara umum program radio terdiri atas dua jenis, yaitu musik dan informasi. 

Kedua jenis program ini kemudian dikemas dalam berbagai bentuk yang pada 

intinya harus bisa memenuhi kebutuhan audien dalam hal musik dan informasi 

(Failasufah, 2013: 21). Menurut Masduki (2005: 69-84) program siaran tersebut 

diantaranya: 

a. Berita radio 

Berita radio merupakan sajian fakta berupa peristiwa atau pendapat yang 

penting atau menarik bagi sebanyak mungkin pendengar. Dua bentuk 

popular berita radio adalah siaran langsung dan siaran tunda. Siaran 

langsung adalah reporter menggali fakta di lapangan dan pada saat 

bersamaan melaporkannya dari lapangan pula, sedangkan siaran tunda 

adalah reporter menggali fakta di lapangan, kemudian kembali ke studio 

untuk mengolahnya terlebih dahulu sebelum disiarkan. Siaran berita 

dibedakan dengan siaran informasi. Siaran berita berarti sajian fakta yang 

diolah kembali menurut kaidah jurnalistik radio, sementara siaran 

informasi tidak selalu bersumber dari fakta di lapangan namun tetap 

dikerjakan menurut kaidah jurnalistik. Salah satu bentuk siaran informasi 

di radio adalah informasi aktual yang diambil dari surat kabar atau 

internet. 

b. Iklan Radio 

Ada dua jenis iklan, yaitu iklan komersial yang berisi tentang profil 

produk tertentu dan iklan layanan sosial dengan fokus isi pesan 

komunikasi sosial. Bentuk iklan yang diproduksi di radio ada tiga bentuk, 

yaitu yang pertama adalah Ad-lib (berupa naskah yang dibacakan saja 
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dengan durasi 30 detik), yang kedua Spot (naskah iklan yang dipadu 

dengan musik, efek suara, petikan wawancara dengan durasi 30-60 detik) 

dan yang ketiga yaitu program khusus berupa ad-lib dan spot yang 

disiarkan bergantian sebagai pesan sponsor saat siaran acara tertentu. 

c. Jinggel Radio 

Jinggel atau radio air promo diartikan sebagai gabungan musik dan kata 

yang mengidentifikasi keberadaan sebuah stasiun radio. Durasi jinggel 

umumnya antara 5-15 detik. Tujuan produksi jinggel bagi radio adalah 

untuk mempromosikan keberadaan radio baru di tengah masyarakat, 

memberikan informasi symbol atau identitas terpenting dari radio agar 

selalu diingat pendengar, membentuk citra radio tertentu di benak 

pendengar, pada saat disiarkan berfungsi sebagai jeda, selingan dan 

sejenisnya. Ada tiga jenis jinggel yaitu jinggel untuk stasiun radio (radio 

expose), jinggel untuk acara radio (programme expose) dan untuk penyiar 

radio (announcer expose). 

d. Infotainment Radio 

Infotainment merupakan singkatan dari information dan entertainment 

yang berarti suatu kombinasi sajian siaran informasi dan hiburan atau 

sajian informasi yang bersifat menghibur. Infotainment dalam kemasan 

yang lebih lengkap sering disebut majalah udara, yaitu suatu acara yang 

memadukan antara musik, lagu, tuturan informasi, berita, iklan, dan 

bahkan drama. Dengan durasi sekitar 5 hingga 60 menit, acara 

infotainment terbagi ke dalam sejumlah segmen yang diselingi lagu-lagu 

atau jeda iklan. 
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Menurut Effendy (1991: 117), terdapat penggolongan jenis-jenis acara siaran 

(programme type classification) yaitu: 

1. Siaran Pemberitaan dan Penerangan (News and Information programmes) 

2. Siaran Pendidikan (Educational Programme) 

3. Siaran Kebudayaan (Culture Programmes) 

4. Siaran Hiburan (Entertainments) 

5. Siaran lain-lain (Miscellaneous) 

Meskipun penggolongan acara siaran didasarkan atas maksud dan tujuan, 

namun dalam penyajiannya terdapat berbagai bentuk unsurnya. Format siaran 

radio adalah bentuk keseluruhan isi siaran di sebuah stasiun radio (Anwari, 2014). 

Menurut Pringle-Starr-McCavitt (1991) terdapat tiga format stasiun radio, yaitu: 

1) format musik, format yang paling umum digunakan oleh hampir seluruh stasiun 

radio komersil, 2) format informasi, format ini terbagi atas dua bagian, dominasi 

berita (all news) dan dominasi perbincangan (all talk atau talk news), 3) format 

khusus, kombinasi dari dua format yang pertama yang dinamakan dengan news-

talk atau talk-news. Selain format, radio juga memiliki program acara yang 

disiarkan setiap harinya. Program acara yang disiarkan terbagi atas beberapa 

kategori, berikut adalah kategori acara radio, 

Tabel 1. Kategori Acara 

No Kategori Keterangan 

1 

 

Musik Acara yang berisikan musik dan lagu, baik 

recorded maupun live, disajikan searah atau 

interaktif (saling berkirim lagu/salam) 
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2 

 

News & Informasi Acara yang berisikan berita dan informasi, baik 

berupa berita secara live (reportase), membacakan 

kembali berita/informasi dari media lain 

(Koran,majalah, dan sumber lain), tips dan 

informasi lainnya, termasuk informasi tentang 

hiburan. 

3 

 

Talkshow Acara yang berisikan perbincangan dengan 

narasumber yang tidak tetap mengenai topic 

tertentu. Lebih banyak peran narasumber untuk 

memberikan informasi, sedang jika ada interaksi 

degan audience lebih ditujukan untuk mencari 

kejelasan tentang topik yang sedang 

diperbincangkan 

4 

 

Konsultasi Acara yang berisikan perbincangan untuk 

mendapatkan solusi mengenai topic tertentu: 

kesehatan, hukum, usaha, fashion, psikologi, 

otomotif, dan lain-lain 

5 

 

Keagamaan Acara yang berisikan siaran 

kerohanian/keagamaan, bisa berupa lagu, ceramah 

ataupun doa-doa 

6 

 

Variety Show Acara yang berisikan campuran music, informasi, 

kuis/undian, menghimpun opini dan audiens (min. 

3 hal) 

7 Public Service Acara yang berisikan: perbincangan yag lebih 
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 banyak bersifat menghimpun opini dari pendengar 

tentang topic yang sedang hangat dalam 

masyarakat, atau penyuluhan, atau saran, kritik, 

dan keluhan dari audiens kepada pihak tertentu, 

termasuk kepada pihak radio 

8 

 

Budaya-tradisional Acara yang berisikan kesenian tradisional seperti 

wayang, ketoprak, ludruk, berdasarkan pakem 

cerita (lakon) yang sudah ada, termasuk juga 

perbincangan dengan narasumber mengenai seni 

budaya tertentu 

9 

 

Drama Acara yang berisikan dialog/monolog berdasarkan 

scenario cerita tertentu, lebih bersifat kesenian 

kontemporer meskipun disampaikan dalam bahasa 

daerah 

10 

 

Acara anak-anak Acara yang dilakukan maupun yang ditujukan 

pada target audiens anak-anak, bisa berupa lagu-

lagu, kirim salam, deklamasi, baca puisi, 

mengundang institusi pendidikan (TK) sebagai 

pengisi acara. 

11 

 

Special guest/ 

profile/ feature 

Acara yang menghadirkan narasumber tertentu 

karena prestasi yang dimiliki, hanya sekali 

diundang atau membahas tentang profile 

sesorang/ kelompok/ organisasi tertentu 
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(Sumber: diadaptasi dari Dewan Kehormatan Kode Etik PRSSNI. 2001. Standar 

Profesional Radio Siaran. Jakarta: Pengurus Pusat PRSSNI) 

2.2 Teori Niche 

Teori Niche bukanlah teori yang baru. Teori ini sudah dikembangkan sejak 

tahun 1960-an oleh para ahli ekologi, seperti Levins dkk (Sendjaja, 1993). Niche 

dapat diartikan celung atau ruang kehidupan dengan asumsi bahwa setiap 

makhluk hidup mempunyai ruang untuk tempat hidupnya (Arnold, 2005). Fokus 

pembahasannya adalah mengenai proses, ciri-ciri, hubungan dan interaksi 

antarpopulasi dalam upaya mempertahankan kehidupannya (Sendjaja, 1993). 

Teori Niche pertama kali diaplikasikan untuk studi media oleh Dimmick dan 

Rotenbuhler (1984). Mereka berpendapat bahwa seperti tumbuhan dan hewan di 

alam, media komunikasi dan perusahaan media bergantung pada sumber daya 

untuk bertahan hidup dan harus bersaing untuk memenuhi niche di suatu wilayah 

yang sumber dayanya relevan sebagaimana industri media. Bagaimana cara ia 

bertahan sama seperti bagaimana makhluk media tersebut mampu mencari, 

mendapatkan dan merebut sumber makanan yang tersedia dalam lingkungan 

tersebut (Herawati dkk ,. 2007). Permasalahannya adalah jika sumber makanan 

yang tersedia di lingkungan tersebut terbatas sementara makhluk yang 

menggantungkan hidupnya pada sumber tersebut semakin banyak maka faktor 

kompetisi tidak dapat terelakkan. 

Dalam teori ini fungsi media sebagai lingkungan, ekologi, dan sistem. 

Dimmick dan Rohtenbuhler (1984), mencoba menganalogikan fenomena 

kompetisi antarindustri media sebagai suatu proses ekologis. Dalam ekologi 
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media, media massa dipandang dan diposisikan sebagai wujud makhluk hidup, 

yang di dalam hidupnya (kehidupannya) butuh berbagai sarana penunjang 

kehidupan, sebagaimana penunjang kehidupan makhluk hidup di dalam habitat 

dan ekologinya. ―Dengan jalinan hubungan ekologis tersebut media massa akan 

senantiasa terus berbuat sesuai dengan keinginan dan kebutuhan khalayak, 

sedangkan khalayak juga akan mengkonsumsi produk-produk media massa, 

sehingga kelangsungan hidup media massa akan terpelihara‖ (Aan, 2013: 93). 

Ekologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara organisme dengan 

lingkungannya. Dikembangkan dari bidang ekologi, Teori Niche dirancang untuk 

menjelaskan bagaimana organisme yang mencari sumber makan yang sama dan 

melakukan fungsi yang sama dalam sebuah lingkungan untuk berkompetisi dan 

hidup berdampingan.  

Pada studi komunikasi media niche digambarkan pada sumber penunjang 

keberadaan sebuah media (Dimmick., dkk, 2011: 1267). Dapat digambarkan 

media dalam Teori Niche merupakan sumber penunjang. Dalam teori ini, media 

dapat dikatakan sebagai suatu populasi, dan dengan demikian terdapat beberapa 

populasi yaitu populasi televisi, radio, film, media cetak (koran, majalah, tabloid) 

dan sebagainya.  Media massa dan perusahaan media membutuhkan sumber daya 

dan melakukan fungsinya untuk bertahan hidup seperti organisme, Dimmick dan 

Rothenbuhler (1984) menggunakan teori ini untuk menjelaskan mengenai 

kompetisi dan hidup berdampingan di lingkungan komunikasi (Feaster, 2009: 

968). Teori Niche memiliki tiga sumber utama yang menjadi sumber hidup dalam 

kontestasi industri media, meliputi types of capital (modal), types of content (isi 

media) dan types of audience (khalayak sasaran) (Picard, 1998). 
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Levins mengatakan bahwa sifat interaksi antar makhluk hidup baik secara 

individual ataupun kelompok pada sebuah lingkungan populasi tertentu 

tergantung dari 3 (tiga) faktor yang dominan: 1) besaran lokasi atau ruang sumber 

penunjang kehidupan yang ditempati oleh masing-masing makhluk (niche 

breadth); 2) ada tidaknya kesamaan pola penggunaan sumber penunjang 

kehidupan oleh dua atau lebih makhluk hidup sehingga terjadi ketumpang 

tindihan (niche overlap); 3) jumlah seluruh sumber penunjang kehidupan yang 

tersedia (Sendjaja, 1993).  

Dalam teori tersebut, niche breadth, akan menunjukkan pola suatu radio 

dalam mengkonsumsi sumber penunjang kehidupannya. Semakin besar frekuensi 

dalam penyiarannya, maka semakin besar ketergantungan pada sumber 

penunjangnya. Jika nilai niche breadthnya besar, maka sumber penunjang yang 

diperoleh juga semakin besar (Tanjung, 2015). Dari hasil niche breadth dapat 

diketahui bahwa media tersebut masuk ke dalam posisi atau kelas spesialis, 

moderat, dan generalis. Jika ketergantungan yang tinggi terhadap satu jenis 

sumber penunjang hidup, maka populasi atau makhluk tersebut disebut spesialis. 

Sebaliknya jika sumber penunjang kehidupan beragam jenis disebut generalis. 

Media tidak termasuk kategori spesialis maupun generalis disebut moderat.  

Untuk mengukur niche breadth, dapat digunakan rumus Levins (Kriyantono, 

2002): 

Niche Breadth:  nb   
 

∑     
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Keterangan: 

P : Proporsi dari total  penggunaan setiap kategori sumber i yang digunakan oleh 

populasi A. 

A : Populasi (dalam hal ini stasiun radio) 

i   : Kategori sumber (dalam bA=m hal ini jenis program acara harian) 

nb : niche breadth nilai nb berkisar antara (minimum) 1 sampai dengan jumlah 

(maksimum) kategori sumber (I) yang digunakan A (n). 

Niche overlap, menunjukkan derajat ketumpang tindihan -- ketergantungan 

populasi terhadap sumber penunjang hidupnya yaitu tentang bagaimana makhluk 

tersebut memiliki kesamaan antara satu dan lainnya terhadap sumber penunjang 

tersebut (Tanjung, 2015: 23). Persaingan akan terjadi ketika anggota populasi 

sama mencari sumber daya yang sama untuk mendukung kelangsungan hidup 

(Dimmick, dkk. 2011). Penilaian niche overlap ditunjukkan jika tingkat niche 

overlap antara kedua makhluk hidup tinggi pada lingkungan yang sama sehingga 

menyebabkan terjadinya persaingan yang tinggi dalam kondisi angka mendekati 

nol (Sendjaja, 1993).  

Untuk mengukur niche overlap, dapat digunakan rumus Levins (Kriyantono, 

2002): 

Niche Overlap : d i j = ∑ (       ) 
   

2 

Keterangan: 

Di, j  :  jarak antar populasi/makhluk hidup 



31 
 

i dan j h  : kategori sumber penunjang yang dipergunakan oleh kedua 

populasi makhluk hidup. 

Jika hasil perhitungan niche overlap antara dua populasi semakin mendekati nol, 

maka dikatakan antara dua populasi itu telah terjadi persaingan yang semakin 

tinggi. 

2.3 Definisi Konseptual dan Operasional 

2.3.1 Definisi Konseptual 

Konsep Konseptualisasi, yakni proses memberi arti dari konsep (Neuman, 

2003: 173). Adapun konsep dalam penelitian ini, yaitu 

1. Program Acara Radio  

Program siaran radio merupakan suatu bentuk komunikasi yang 

ditujukan kepada khalayak sesuai dengan segmen yang dituju dan 

dikemas sedemikian rupa sehingga menarik dan diminati banyak 

pendengar (Morissan, 2011: 230).  

2. Kompetisi Radio 

Kompetisi media adalah persaingan yang terjadi antar media untuk 

merebutkan sumber penunjang kehidupan. (Pramudhita, Okky. Dkk, 

2017) 

Berikut jenis program acara yang disiarkan Radio MFM dan Kencana FM 

pada hari biasa, yaitu Senin hingga Jumat. 
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Tabel 2. Nama program acara harian pada Radio MFM 

No Nama Program Hari Waktu 

1 

 

SikatPagi Senin-Jumat 06:00-10:00 

2 

 

1013 Senin-Sabtu 10:00-13:00  

3 

 

Musikku ―Request Lagu Indonesia 

Favoritmu‖ 

Senin-Jumat 13:00 - 15:00 

4 

 

MLG34 Senin-Jumat 15:00—16:00 

5 

 

Takisore Senin-Jumat 16:00-20:00 

6 

 

It’s My Song ―Request Your 

Favorite West-track‖ 

Senin-Kamis 20:00-00:00 

7 

 

Just Jazz Jumat 20:00—21:00  

8 

 

Curhat Ustadz Jumat 21:00—22:00 

9 

 

Goodbye Friday Jumat 22:00—00:00  

Tabel 3. Nama program acara harian pada Radio Kencana FM 

No Program Hari Waktu 

1 

 

SKJ 2017 Senin - Jumat 6:00 – 10:00 

2 

 

Emansipasi Senin-Jumat 10:00 – 11:00  

3 Office Get Away 

 

Senin-Jumat 11:00 – 13:00 

 

 

4 

 

Indonesia Pol Senin-Jumat 13:00—15:00  

5 

 

#SORE Senin-Jumat 15:00—19:00   

6 

 

Emansipasi Senin-Kamis 19:00—20:00  

7 

 

20 Night Request Senin-Jumat 20:00—00:00 
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8 

 

Penyejuk Iman Kamis  16:00—17:00  

 

2.3.2 Definisi Operasional 

Penelitian ini meneliti tentang persaingan antara program acara harian radio 

swasta di Kota Malang. Peneliti menganalisis salah satu sumber penunjang 

kehidupan pada media radio swasta, yaitu pada isi (content) program acara harian. 

Dalam penelitian ini program acara harian yang dianalisis pada kurun waktu 

September 2017 yang disiarkan oleh tiap radio swasta. Adapun program acara 

harian yang diperhitungkan adalah program yang disiarkan pada hari Senin 

sampai Jumat. Peneliti mengkategorikan program acara yang sesuai tabel kategori 

acara yang diadaptasi dari PRSSNI. Suatu program masuk dalam kategori tertentu 

berdasarkan apa yang disiarkan dalam program itu. Proses operasionalisasi adalah 

kegiatan menurunkan dari abstrak ke konkret (Eriyanto, 2011: 177). Dari 

keseluruhan program yang ditayangkan, dilihat dari isi program tersebut yang 

masuk ke dalam penjelasan kategori acara sesuai PRSSNI yaitu; 

1. Musik  

Acara yang berisikan musik dan lagu, baik recorded maupun live, disajikan 

searah atau interaktif (saling berkirim lagu/salam) 

2. News & Informasi 

Acara yang berisikan berita dan informasi, baik berupa berita secara live 

(reportase), membacakan kembali berita/informasi dari media lain 
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(Koran,majalah, dan sumber lain), tips dan informasi lainnya, termasuk informasi 

tentang hiburan. 

3. Talkshow 

Acara yang berisikan perbincangan dengan narasumber yang tidak tetap 

mengenai topic tertentu. Lebih banyak peran narasumber untuk memberikan 

informasi, sedang jika ada interaksi degan audience lebih ditujukan untuk mencari 

kejelasan tentang topik yang sedang diperbincangkan 

4. Konsultasi  

Acara yang berisikan perbincangan untuk mendapatkan solusi mengenai topic 

tertentu: kesehatan, hukum, usaha, fashion, psikologi, otomotif, dan lain-lain 

5. Keagamaan  

Acara yang berisikan siaran kerohanian/keagamaan, bisa berupa lagu, ceramah 

ataupun doa-doa 

6. Variety Show 

Acara yang berisikan campuran musik, informasi, kuis/undian, menghimpun 

opini dan audiens (min. 3 hal) 

7. Special guest/ profile/ feature 

Acara yang menghadirkan narasumber tertentu karena prestasi yang dimiliki, 

hanya sekali diundang atau membahas tentang profile sesorang/ kelompok/ 

organisasi tertentu. 




