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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Perkembangan teknologi di Indonesia dari waktu ke waktu selalu 

berkembang mengikuti perkembangan zaman. Perkembangan teknologi 

memungkinkan kita untuk mempermudah semua aspek kehidupani dari mengirim 

pesan, menerima pesan, sampai bagaimana mengolah sebuah pesan. Konsumsi 

masyarakat akan teknologi menjadikan dunia teknologi khususnya teknologi 

komunikasi semakin lama semakin canggih, komunikasi yang dulunya 

memerlukan waktu yang cukup lama dengan jarak yang jauh, kini dengan 

teknologi komunikasi yang semakin canggih segalanya menjadi sangat dekat dan 

seperti tanpa jarak.  

Sejalan dengan perkembangan teknologi komunikasi yang kian canggih,  

bentuk, pola, dan peralatan komunikasi juga mengalami perubahan. Komunikasi 

tidak lagi  hanya dilakukan secara personal (komunikasi yang hanya melibatkan 

dua orang saja), namun sudah dilakukan lewat kelompok dan komunikasi massa 

(media massa). Dengan demikian ada suatu perkembangan yang semakin 

kompleks. Ditinjau dari media yang digunakan juga semakin kompleks misalnya 

ada radio, televisi, surat kabar, media tradisional, dan lain-lain yang kesemuanya 

mempunyai kelebihan dan kekurangan sendiri-sendiri. (Nurudin, 2004: 3) 

Perkembangan teknologi juga berdampak pada perkembangan industri 

informasi di negara ini. Pihak Industri informasi berlomba-lomba dalam 
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memberikan informasi kepada khalayak. Fungsi media massa diantaranya adalah 

sebagai media informasi, media hiburan, dan media pendidikan. Hal ini 

merupakan poin terpenting yang muncul sebagai konsekuensi media komunikasi. 

Selain itu, yang perlu mendapat tekanan disini, memiliki unsur-unsur: sumber 

(source), pengirim  pesan (communicator), media (channel), penerima pesan 

(communicant), dan efek (effect). 

Kemampuan media massa ini yang kemudian banyak dimanfaatkan oleh 

kalangan yang memiliki kekuatan di suatu tempat atau daerah. Siapa yang mampu 

mengontrol media massam maka orang tersebut dapat mengontrol pemikiran 

masyarakat. 

Tidak dapat kita hindari bahwa pengaruh yang dimiliki media massa 

sangat besar pada kehidupan seseorang. Disetiap kesempatan yang seseorang 

miliki, mereka cenderung akan mencari tahu apa saja yang terjadi di sekitar 

mereka melalui media. Baik itu media televisi, cetak, internet maupun 

radio.Sebagai salah satu media massa. Radio memiliki kelebihan yang cukup 

unik, dimana radio dapat didengarkan sambil melakukan aktivitas lain seperti 

waktu olahraga, mengerjakan tugas, ngopi, maupun sedang mengemudi mobil 

dijalan. Selain itu radio juga memiliki kecepatan dalam memberikan informasi 

seperti televisi maupun internet. 

Di banyak tempat radio masih memiliki banyak pendengar setia. Mereka 

rela meluangkan waktu untuk mendengarkan progam acara yang disiarkan oleh 
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radio tersebut. Biasanya program acara yang sering didengar oleh pendengar 

adalah yang bersifat humor, musik, maupun titip-titip salam. 

Dalam pandangan banyak masyarakat, radio menjadi media hiburan. 

Padahal fungsi utama radio adalah sebagai media informasi, pendidikan, dan 

hiburan. Jika ketiga fungsi radio tidak terpenuhi maka radio akan kehilangan 

perannya sebagai pemenuh kebutuhan informasi para pendengarnya. 

Menurut web www.jurnalisberbagi.net Radio telah menjadi perangkat 

pertama yang memungkinkan komunikasi massa. Ini telah memungkinkan 

informasi yang akan ditranfer jauh dan luas, tidak hanya nasional tetapi juga 

internasional yang luas juga. Perkembangan radio mulai pada tahun 1893 dengan 

Nikola Tesla demonstrasi komunikasi radio nirkable di St Louis, Missouru. 

Karyanya meletakkan dasar bagi mereka para ilmuan kemudian yang bekerja 

untuk menyempurnakan radio sekarang kita gunakan.  

Radio pada awalnya digunakan sebagai alat komunikasi satu arah, 

penggunaannya juga lebih banyak untuk kepentingan militer bahkan sampai saat 

ini. radio merupakan teknologi komunikasi yang sangat canggih pada masanya, 

sampai sekarang juga teknologi komunikasi yang digunakan pada dasarnya 

menggunakan konsep yang ada pada radio. 

Dengan banyaknya radio yang bermunculan maka akan semakin marak 

pula format-format program acara radio yang hampir sama satu sama lain. 

Permasalahannya kini adalah kesamaan format program acara tersebut pasti akan 

menimbulkan suatu kompetisi dalam bisnis radio. 
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Berbagai format acara di radio saat ini memiliki banyak berbagai 

kesamaan. Dari berbagai pertanyaan tersebut menimbulkan pertanyaan bagi 

peneliti, bagaimana cara para pemilik radio membuat acara atau program yang 

sama dengan saingannya? Yang pasti hal itu disengaja ataupun tidak disengaja, 

mau atau tidak mau, sadar taupun tidak sadar itu akan menimbulkan kompetisi 

antarr radio-radio tersebut. 

Menurut Novi (2009), Persaingan diantara stasiun radio untuk bertahan 

dapat di ibaratkan dengan fenomena yang terjadi dalam ekologi yaitu bagaimana 

makhluk hidup berhubungan dengan lingkungan hidupnya. Dalam hal ini 

bagaimana radio-radio tersebut bersaing untuk berthan hidup. Karena jika radio-

radio tersebut memiliki program acara yang sama maka dapat di analogikan 

sebagai organisme-organisme yang bersaing untuk mendapatkan penunjang yang 

sama dalam definisi ekologi.  

Sehubungan dengan sumber isi media (program acara radio) maka dapat 

dilihat tingkat kompetisi antar radio dalam berbagai hal, antara lain : 

1. Bagaimana membuat suatu format program acara radio. Karena 

dalam setiap format acara mereka masing-masing memiliki visi 

dan misi yang berbeda. 

2. Frekuensi munculnya suatu format program acara yang sama antar 

radio. Format program acara yang sama dapat berupa kali tayang 

dalam 1 minggu. 

3. Dapat dilihat juga dalam pemilihan waktu siar. 
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4. Bagaimana style/gaya berbicara penyiar 

5. Siapa segmentasi yang dituju. 

Berangkat dari permasalahan diatas, peneliti tertarik untuk meneliti 

“Tingkat Persaingan Program Acara Radio di Tuban (Analisis Niche pada radio 

Lppl Pradya Suara FM dan Radio Si FM)”. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam latar belakang diatas, 

peneliti ingin merumuskan masalah yang dikemukakan adalah “seberapa besar 

tingkat persaingan radio berdasarkan format program acara radio di kabupaten 

tuban khususnya radio Lppl Pradya Suara FM dan radio Si FM berdasarkan teori 

Niche?”. 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui seberapa besar tingkat persaingan radio berdasarkan format 

program acara radio di kabupaten tuban khususnya radio Lppl Pradya Suara FM 

dan radio Si FM. 

1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1. Manfaat Akademis 

Dengan adanya penelitian ini, selaku peneliti berharap agar dapat 

dijadikan suatu rujukan atau reverensi bagi mahasiswa lainnya untuk penelitian 
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sejenis, serta diharapkan nantinya mahasiswa dan akademis dapat memberikan 

manfaat sebagai sarana pengetahuan dalam mengetahui tentang aplikasi teori 

niche dalam persaingan radio. 

1.4.2. Manfaat Praktis 

 Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat dan wawasan 

bagi masyarakat terutama bagi radio Lppl Pradya Suara FM dan Radio Si FM. 

Selain itu penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan koreksi 

agar radio-radio sekarang lebih kreatif dalam memberikan program acara. 

 


