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ABSTRAK 
 

Yuniarti Retnaningsih   
NIM. F 1202084 

 
“PENGARUH STRATEGI PENGEMBANGAN PROGRAM MUSIK 

TERHADAP KEPUASAN PENDENGAR PADA 
PT. RADIO JPI-FM SURAKARTA” 

 
 

Suatu perusahaan dalam memenuhi kebutuhan konsumen tidak dapat 
hanya mengandalkan produk yang sudah ada tanpa mempertahankan 
perkembangan produk dari perusahaan pesaing. Strategi produk yang dijalankan 
perusahaan pada saat perusahaan menghadapi perubahan selera konsumen dan 
persaingan adalah dengan strategi pengembangan produk. Pengembangan produk 
yang dimaksud adalah memperbaharui produk yang sudah ada dan atau 
memperkenalkan produk baru guna meningkatkan pasar serta kepuasan 
konsumen. Perusahaan harus menyadari bahwa pengembangan produk secara 
terus menerus, merupakan kunci pertumbuhan dan kelangsungan hidup suatu 
produk. 

Berkaitan dengan hal tersebut maka penulis mengambil judul penelitian 
tentang “PENGARUH STRATEGI PENGEMBANGAN PROGRAM MUSIK 
TERHADAP KEPUASAN PENDENGAR PADA PT. RADIO JPI-FM 
SURAKARTA”. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Untuk mengetahui strategi 
pengembangan program musik (waktu penyiaran, lama penyiaran, 
keselarasan/harmoni musik, jenis musik, dan kualitas penyiar radio) secara 
bersama-sama maupun parsial berpengaruh positif terhadap kepuasan pendengar 
PT. Radio JPI-FM Surakarta. (2)Untuk mengetahui strategi pengembangan 
program musik yang berpengaruh (waktu penyiaran, lama penyiaran, 
keselarasan/harmoni musik, jenis musik, dan kualitas penyiar radio) terhadap 
kepuasan pendengar . 

Peneliti mengajukan hipotesis : (1) Diduga bahwa strategi 
pengembangan program musik (waktu penyiaran, lama penyiaran, 
keselarasan/harmoni musik, jenis musik dan penyiar radio) secara bersama-sama 
maupun parsial berpengaruh terhadap kepuasaan pendengar `PT. Radio JPI-FM 
Surakarta. (2) Diduga strategi pengembangan program jenis musik merupakan 
atribut yang paling dominan berpengaruh terhadap kepuasan pendengar PT. Radio 
JPI-FM Surakarta. Adapun metode analisis data menggunakan : uji pendahuluan 
(analisis validitas dan analisis realibilitas), uji hipotesis (analisis regresi linier 
berganda, uji t dan uji F), uji asumsi klasik (pengujian multikolinieritas, pengujian 
heteroskedastisitas dan pengujian autokorelasi). 

Hasil analisis menunjukkan bahwa : (1) pada uji t diperoleh hasil bahwa 
secara parsial variabel waktu penyiaran, lama penyiaran, keselarasan/harmoni 
musik, jenis musik dan kualitas penyiar sudah mampu mengaruhi kepuasan 
pendengar. (2) uji F diperoleh hasil bahwa secara bersama-sama variabel 
independen (waktu penyiaran, lama penyiaran, keselarasan/harmoni musik, jenis 



 

 

 

 

musik dan kualitas penyiar) sudah mampu mengaruhi kepuasan pendengar PT. 
Radio JPI-FM Surakarta. 

Dari bukti-bukti tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang 
dikemukakan peneliti adalah benar, dan strategi pengembangan program musik 
yang paling berpengaruh adalah jenis musik. Berdasarkan penelitian tersebut 
maka peneliti mengajukan beberapa saran : (1) Strategi produk yang dilakukan 
oleh PT. JPI-FM sudah bagus. Untuk itu perlu dipertahankan dan jika mungkin 
agar lebih ditingkatkan lagi, sehingga pendengar akan mendapatkan kepuasan dan 
keinginannya dalam mendengarkan acara siaran musik. (2) Dari hasil kuesioner 
yang disebarkan kepada responden didapat masukan-masukan agar Radio JPI-FM 
dalam meningkatkan keselarasan/keharmonisan musiknya memperhatikan 
kesesuaian antara waktu penyiaran dengan jenis musik yang dipilih. Dimana 
nantinya akan didapatkan keselarasan/harmoni musik yang sesuai dengan 
keinginan pendengar yang nantinya akan dapat meningkatkan kepuasan 
pendengar dalam mendengarkan acara siaran musik di Radio JPI-FM. (3) Karena 
faktor jenis musik mempunyai pengaruh yang besar terhadap kepuasan pendengar 
Radio PT. JPI-FM maka perlu untuk lebih meningkatkan lagi pemilihan jenis 
musik yang akan diputar agar pendengar terus meningkat. 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pertumbuhan dunia usaha menimbulkan sikap persaingan, lebih-lebih 

pada usaha yang sejenis. Perusahaan sejenis umumnya saling berlomba untuk 

mendapatkan pesanan dan laba guna mempertahankan kelangsungan hidup 

usahanya. Pengembangan usaha sasarannya untuk mengendalikan pengelolaan 

seperangkat alat penunjuk pengendalian operasional perusahaan, yakni 

perencanaan terhadap variabel-variabel yang meningkatkan produksi maupun 

mengembangkan usaha baru guna menunjang peningkatan potensi perusahaan. 

Ada banyak cara yang diambil perusahaan untuk dapat meluncurkan 

suatu produk baru, agar dapat bersaing dalam iklim persaingan yang makin ketat 

dewasa ini. Salah satu strategi yang paling banyak digunakan adalah strategi 

pengembangan produk. Selain  dapat meningkatkan pangsa pasar juga dapat 

meningkatkan penjualan, namun cara ini memiliki tingkat resiko maupun tingkat 

kegagalan yang cukup tinggi. Untuk menghindari kegagalan dan resiko itu 

banyak cara yang ditempuh perusahaan untuk mengembangkan produknya 

dengan beberapa alternatif, seperti pemakaian merk, perluasan produk dan 

perluasan lini. Masing-masing upaya pengembangan produk itu memiliki suatu 

kelemahan namun sekaligus juga memiliki kelebihan atau keuntungan. 

Dalam praktek, beberapa perusahaan yang sudah melakukan perluasan 

pasar dan kegiatan terhadap pengembangan produk baru telah melakukan 
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inovasi terhadap suatu produk dan perluasan pangsa pasar. Ternyata dari sekian 

banyak strategi yang paling penting untuk dikembangkan dan yang paling sering 

diterapkan adalah strategi pengembangan produk. Dalam strategi pengembangan 

produk terdapat beberapa kriteria yang harus diperhatikan, yakni : (1) Relasi, 

hubungan persepsi dengan sumber aslinya. (2) Nilai persepsi, yakni faham yang 

dipakai untuk memberi penilaian, (3) Pengembangan adalah penciptaan mutu 

yang lebih terjamin dan memiliki kelebihan. 

Ketiga kriteria bagi keberhasilan suatu produk adalah competitive 

edge pengembangan produk yang memiliki persepsi mutu yang baik agar dapat 

memberikan keunggulan khusus dalam hal kategori baru. Namun dalam hal ini 

masih memerlukan alat pengelolaan sistem kontrol yang menghargai prinsip 

karakteristik produk yang dikembangkan, sehingga konsumen memiliki persepsi 

positif terhadap produk yang dikembangkan itu. 

Sistem yang dipakai untuk pengendalian pengelolaan dan 

pengembangan produk itu harus memenuhi kriteria yang berhubungan dengan 

persepsi konsumen maupun image yang dikembangkan yaitu : (a) titik berat 

pada respon konsumen, (b) informasi dalam manajemen kontrol pada 

perencanaan data produk yang baru, (c) manajemen sistem kontrol yang 

mencakup aspek promosi dan distribusi. 

Suatu perusahaan dalam memenuhi kebutuhan konsumen tidak dapat 

hanya mengandalkan produk yang sudah ada tanpa mempertahankan 

perkembangan produk dari perusahaan pesaing. Strategi produk yang dijalankan 

perusahaan pada saat perusahaan menghadapi perubahan selera konsumen dan 
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persaingan adalah dengan strategi pengembangan produk. Pengembangan 

produk yang dimaksud adalah memperbaharui produk yang sudah ada dan atau 

memperkenalkan produk baru guna meningkatkan pasar serta kepuasan kon 

sumen. Perusahaan harus menyadari bahwa pengembangan produk secara terus 

menerus, merupakan kunci pertumbuhan dan kelangsungan hidup suatu produk. 

Pengaruh dalam strategi pengembangan produk pada PT. JPI-FM 

adalah memberikan daya tarik pada calon konsumen terhadap produk yang 

ditawarkan dari sponsor. Strategi pengembangan produk yang dijalankan adalah 

dengan melakukan strategi pengembangan produk secara internal, yaitu 

perusahaan menjalankan pengembangan produk didalam perusahaan itu sendiri. 

Di dalam menjalankan pengembangan produknya perusahaan lebih banyak 

menekankan kepada perbaikan kepada perbaikan dan penyempurnaan terhadap 

atribut produk yang ada dan hanya sebagian kecil kearah menciptakan atribut 

baru. 

Keadaan seperti diuraikan diatas juga terjadi pada PT. Radio JPI-FM 

Surakarta yang bergerak dibidang jasa hiburan. Mengingat munculnya 

permasalahan berkenaan dengan perubahan permintaan pendengar, daur hidup 

produk siaran musik dan persaingan antara perusahaan sejenis. PT. Radio JPI-

FM Surakarta perlu melaksanakan pengembangan produk. Dengan dilaksanakan 

pengembangan produk oleh PT. Radio JPI-FM, diharapkan dapat meningkatkan 

kepuasan konsumen. 
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Berdasarkan uraian diatas maka penulis menuangkannya kedalam 

skripsi dengan judul : “PENGARUH STRATEGI PENGEMBANGAN 

PROGRAM MUSIK TERHADAP KEPUASAN PENDENGAR  PADA PT. 

RADIO JPI-FM SURAKARTA“. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat ditentukan 

permasalahannya yaitu : 

1. Apakah strategi pengembangan program musik (waktu penyiaran, lama 

penyiaran, keselarasan/harmoni musik, jenis musik, dan kualitas penyiar 

radio) secara bersama-sama maupun parsial berpengaruh terhadap kepuasan 

pendengar PT. Radio JPI-FM Surakarta ?. 

2. Strategi pengembangan program musik manakah yang paling berpengaruh 

(waktu penyiaran, lama penyiaran, keselarasan/harmoni musik, jenis musik, 

dan kualitas penyiar radio) terhadap kepuasan pendengar PT. Radio JPI-FM 

Surakarta ?. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui strategi pengembangan program musik (waktu penyiaran, 

lama penyiaran, keselarasan/harmoni musik, jenis musik, dan kualitas 

penyiar radio) secara bersama-sama maupun parsial berpengaruh positif 

terhadap kepuasan pendengar PT. Radio JPI-FM Surakarta. 
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2. Untuk mengetahui strategi pengembangan program musik yang berpengaruh 

(waktu penyiaran, lama penyiaran, keselarasan/harmoni musik, jenis musik, 

dan kualitas penyiar radio) terhadap kepuasan pendengar . 

 

D. Manfaat Penelitian 

Melalui penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan manfaat 

kepeda beberapa pihak sebagai berikut : 

1. Bagi Penulis 

Menambah pengetahuan, wawasan dan pengalaman di dalam mempraktekkan 

teori pengembangan produk yang telah diterima oleh penulis terutama yang 

berhubungan dengan kepuasan konsumen. 

2. Bagi Perusahaan 

Sebagai masukan bagi pimpinan untuk memperbaiki dan sebagai bahan 

pertimbangan dalam menentukan strategi pengambilan keputusan yang 

berkaitan dengan pengembangan program musik agar pendengar merasa puas. 

3. Bagi Peneliti Lainnya 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan dan referensi bagi 

peneliti lain sehubungan dengan kepuasan konsumen.  
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BAB II 

TELAAH PUSTAKA 

 
 

A.  Pengertian Pemasaran 

Pemasaran adalah suatu proses yang didalamnya individu dan 

kelompok mendapatkan apa yang mereka inginkan dengan menciptakan, 

menawarkan, dan secara bebas menukarkan produk yang bernilai dengan pihak 

lain (Kotler, 2000 : 9). 

 

B. Pengertian Jasa 

Jasa adalah setiap tindakan atau perbuatan yang dapat ditawarkan oleh 

suatu pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya bersifat tidak berwujud fisik 

(intangible) dan tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu (Kotler, 1987 : 126). 

Dari definisi tersebut terkesan sederhana dan langsung, namun pada 

sejumlah produk kita tidak melihat batas-batas antara produk barang dan jasa 

secara jelas. Definisi jasa harus diamati dengan baik karena pengertiannya 

berbeda dengan produk berupa barang. Kondisi dan cepat lambatnya 

pertumbuhan jasa akan sangat tergantung pada penilaian konsumen terhadap 

kinerja atau penampilan yang ditawarkan oleh pihak produsen. 

1. Karakteristik Jasa 

Jasa memiliki karakteristik unit yang membedakan dari produk 

yang berupa barang (Fandy T, 1997 : 136), yaitu : 
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a.  Intangibility 

Jasa merupakan sesuatu yang tidak berwujud (intangibel) tidak 

seperti produk fisik, jasa tidak dapat dilihat, diraba, dirasa, didengar, 

sebelum jasa itu dibeli. Karena sifatnya tersebut sering tidak bisa 

menilai kualitas jasa sebelum mengkonsumsinya sendiri. Jika 

konsumen membeli suatu jasa ia hanya akan menggunakan, 

memanfaatkan atau menyewa jasa tersebut. Untuk mengurangi 

ketidakpastian, konsumen akan memperhatikan bukti kualitas jasa 

tersebut. Mereka menyimpulkan kualitas jasa dari tempat, orang, 

perawatan, simbol, dan harga. 

b.  Inseparability 

Barang biasanya di produksi dulu kemudian baru dikonsumsi. 

Sedangkan jasa berbeda, umumnya dijual terlebih dahulu kemudian 

baru diproduksi dan dikonsumsi secara bersama-sama. Interaksi 

antara penyedia jasa dengan konsumen mempengaruhi hasil dari data 

tersebut, karena itu efektifitas individu yang menyampaikan jasa 

merupakan unsur yang pokok. 

c. Variability 

Jasa bersifat sangat variable karena merupakan non standart dized 

output yang artinya banyak variasi bentuk, kualitas dan jenis jasa 

tergantung pada siapa, kapan, dan dimana jasa itu dihasilkan. 

Konsumen sangat peduli dengan variabilitas yang sangat tinggi dan 

seringkali mereka meminta pendapat orang lain sebelum 
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memutuskan untuk memilih penyedia jasa. Dalam hal ini penyedia 

jasa dapat melakukan pengendalian kualitasnya, antara lain, 

melakukan seleksi dan pelayihan karyawan dengan baikl, 

menstandarisasi proses jasa dan memantau kepuasan konsumen. 

d. Perishability 

Jasa merupakan komoditas tidak tahan lamadan tidak dapat 

disimpan. Jika permintaan jasa tersebut berfluktuasi, maka 

perusahaan jasa akan mengalami masalah, pada suatu saat bisa 

terdapat kapasitas, menganggur dan pada saat lain konsumen tidak 

dilayani. 

2. Klasifikasi Jasa 

Sebagai konsekuensi dari sulitnya membedakan secara jelas antara 

jasa dan barang, maka sulit untuk menggeneralisasikan jasa bila tidak 

melakukan pembebanan secara lebih lanjut. Pembedaan dilakukan dengan 

klasifikasi jasa menurut Lovelock (dalam Fandy T, 1997 : 134) melakukan 

klasifikasi jasa berdasarkan lima kriteria, yaitu : 

  a.   Berdasarkan sifat tindakan jasa 

Jasa dikelompokkan ke dalam sebuah matriks yang terdiri atas dua 

sumbu, di mana sumbu vertikalnya menunjukkan sifat tindakan jasa 

(tangible actions dan intangible actions), sedangkan sumbu 

horisontalnya adalah penerima jasa (manusia dan benda). 
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b.   Berdasarkan hubungan dengan pelanggan 

Jasa dikelompokkan ke dalam sebuah matrikas yang terdiri atas dua       

sumbu, di mana sumbu vertikalnya menunjukkan tipe hubungan antara 

perusahaan jasa dan pelanggannya (hubungan keanggotaan dan tak ada 

hubungan formal), sedangkan sumbu horisontalnya adalah sifat 

penyampaian jasa (penyampaian secara berkesinambungan dan 

penyampaian diskret). 

c . Berdasarkan tingkat customization dan judgment dalam penyampaian 

jasa 

Jasa dikelompokkan ke dalam matriks yang terdiri atas dua sumbu, 

dimana sumbu vertikalnya menunjukkan tingkat customization 

karakteristik jasa (tinggi dan rendah), sedangkan sumbu horisontalnya 

adalah tingkat judgment yang diterapkan oleh contact personnel dalam 

memenuhi kebutuhan pelanggan industrial (tinggi dan rendah). 

d.   Berdasarkan sifat permintaan dan penawaran jasa 

Jasa dikelompokkaan ke dalam sebuah matriks yang bterdiri atas dua   

sumbu, di mana sumbu vertikalnya menunjukkan sejauh mana 

penawaran jasa menghadapi masalah sehubungan dengan terjadinya 

permintaan puncak (permintaan puncak dapat di penuhi tanpa 

penundaan berarti dan permintaan puncak biasanya melampaui 

penawaran), sedangkan sumbu horisontalnya adalah tingkat fluktuasi 

permintaan sepanjang waktu (tinggi dan rendah). 
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 e.  Berdasarkan metode penyampaian jasa 

Jasa dikelompokkan ke dalam sebuah matriks yang terdiri atas dua 

sumbu, dimana sumbu vertikalnya menunjukkan sifat interaksi antara 

pelanggan dan perusahaan jasa (pelanggan mendatangi perusahaan 

jasa; perusahaan jasa mendatangi pelanggan; serta pelanggan dan 

perusahaan jasa melakukan transaksi melalui surat atau media 

elektronik), sedangkan sumbu horisontalnya adalah ketersediaan outlet 

jasa (single site dan multiple sites). 

 

C. Pengertian Produk 

Produk adalah penawaran berujud dari perusahaan kepada pasar yang 

mencakup jenis, kualitas, rancangan, bentuk, merk dan kemasan produk (Kotler, 

2000 : 87). 

Dalam maknanya yang sempit, produk adalah sekompulan atribut fisik 

nyata (tangible) yang terkait dalam sebuah bentuk yang dapat di identifikasikan. 

Interprestasi yang lebih luas, memandang setiap merk (brand) sebagai produk 

yang terpisah. Setiap perubahan dalam bentuk fisik (desain, warna, ukuran, dan 

kemasan), dalam bentuk terkecil sekalipun menciptakan produk lain. Srtiap 

perubahan seperti itu memberi peluang bagi penjual untuk memanfaatkan daya 

tarik baru dalam usaha memperoleh pasar baru. 

Produk merupakan segala sesuatu yang dapat di tawarkan produsen 

untuk diperhatikan, diminta, dicari, dibeli, digunakann atau dikonsumsi pasar 

sebagai pemenuh kebutuhan atau keinginan pasar yang bersangkutan, produk di 
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yang  tawarkan tersebut meliputi : barang fisik, jasa, penginapan, orang atau 

pribadi, tempat, organisasi, pramuka dan ide. Jadi, produk bisa berupa manfaat 

tangible maupun intangible yang dapat memuaskan pelanggan. Pengertian produk 

di atas dapat diperjelas pada gambar II.1 

 

                                                       Pemenuhan kepuasan 

                          

 

                               Penawaran 
 
                                    Permintaan 
 
 
 
 
 
 
            Proses Pertukaran 
 

 
Gambar II.1 

Pengertian produk 
 
 

Sesuatu yang bisa ditawarkan sebagai usaha untuk mencapai tujuan 

organisasi melalui pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen, sesuai 

dengan kompetensi dan kapasitas organisasi serta daya beli pasar. Selain itu, 

produk dapat pula didefinisikan sebagai persepsi konsumen yang dijabarkan oleh 

produsen melalui hasil produksinya. 

Dalam merencanakan penawaran atau produk, pemasar perlu memahami 

lima tingkatan produk (Fandy T, 1997 : 96) yaitu : 

Pencapaian Tujuan 
Organisasi 

produsen 

Kompetensi dan 
Kapasitas Organisasi 

Produk 

Pemenuhan Kebutuhan 
dan Keinginan 

Pasar 

Kapasitas Daya Beli 
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1. Produk utama/inti (core benefit), yaitu manfaat yang sebenarnya dibutuhkan            

dan akan di konsumsi oleh pelanggan dari setiap produk. 

2. Produk generik, yaitu produk dasar yang mampu memenuhi fungsi produk 

yang paling dasar (rancangan produk minimal agar dapat berfungsi). 

3. Produk harapan (excepted product), yaitu produk formal yang ditawarkan 

dengan berbagai atribut dan kondisinya secara normal (layak) diharapkan dan 

disepakati untuk dibeli. 

4. Produk pelengkap (augmented product), yaitu berbagai atribut produk yang 

dilengkapi atau ditambahi berbagai manfaat dan layanan, sehingga dapat 

memberikan tambahan kepuasan dan bisa dibedakan dengan produk pesaing. 

5. Produk potensial, yaitu segala macam tambahan dan perubahan yang 

mungkin dikembangkan untuk suatu produk di masa mendatang 

 

D. Strategi Produk 

1. Proses perencanaan strategi produk 

Proses perencanaan strategi produk meliputi beberapa langkah, 

yaitu : 

a. Analisis Situasi 

Analisis situasi dilakukan terhadap lingkungan internal dan lingkungan 

eksternal. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan antara lain apakah 

perusahan dapat memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh lingkungan 

eksternalnya melalui sumber daya yang dimiliki, seberapa besar 
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permintaan terhadap produk tertentu, dan seberapa besar kemampuan 

perusahaan untuk memenuhi permintaan tersebut. 

b. Penentuan Tujuan Produk 

Selain untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, produki yang dihasilkan 

perusahaan dimaksudkan pula untuk memenuhi atau mencapai tujuan 

perusahaan. Dengan demikian, perlu dipertimbangkan apakah produk 

yang dihasilkan dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan 

perusahaan. 

c. Penentuan Sasaran Pasar/Produk 

Perusahaan dapat berusaha melayani pasar secara keseluruhan ataupun 

melakukan segmentasi. Dengan demikian, alternatif yang dapat dipilih 

adalah produk standar, customized product, maupun produk standar 

dengan modifikasi. 

d. Penentuan Anggaran 

Langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah penyusunan anggaran. 

Anggaran ini bisa bermanfaat sebagai alat perencanaan, koordinasi, 

sekaligus pengendalian. 

e. Penetapan Strategi Produk 

Dalam tahap ini, alternatif-alternatif strategi produk dianalisis dan dinilai 

keunggulan dan kelemahannya, kemudian dipilih yang paling baik dan 

layak untuk kemudian diterapkan. Strategi produk yang dapat dipilih akan 

dibahas pada bagian tersendiri. 
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f. Evaluasi Pelaksanaan Strategi 

Aktivitas yang terakhir adalah evaluasi atau penilaian terhadap 

pelaksanaan rencana yang telah disusun. 

2. Strategi produk 

Secara garis besar strategi produk dapat dikelompokkan menjadi 7 

jenis atau kategori, yaitu : 

a. Strategi Positioning Produk 

Istilah penentuan posisi (positioning) dipopulerkan pertama kali 

oleh Al Ries dan Jack Trout pada tahun 1972 (Fandy T, 1997 : 109). 

Strategi positioning merupakan strategi yang berusaha menciptakan 

diferensiasi yang unik dalam benak pelanggan sasaran, sehingga 

terbentuk citra (image) merek atau produk yang lebih unggul 

dibandingkan merek/produk pesaing. Ada tujuh pendekatan yang dapat 

digunakan untuk melakukan positioning yaitu : 

1).  Positioning berdasarkan atribut, ciri-ciri atau manfaat bagi pelanggan 

(attribute positioning), yaitu dengan jalan mengasosiasikan suatu 

produk dengan atribut tertentu, karakteristik khusus, atau dengan 

manfaat bagi pelanggan. 

2). Positioning berdasarkan harga dan kualitas (price and quality 

positioning), yaitu positioning yang berusaha menciptakan 

kesan/citra berkualitas tinggi lewat harga tinggi atau sebaliknya 

menekankan harga murah sebagai indikator nilai. 
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3). Positioning yang dilandasi aspek penggunaan atau aplikasi 

(use/application positioning). 

4). Positioning berdasarkan pemakai produk (user positioning), yaitu 

mengaitkan produk dengan kepribadian atau tipe pemakai. 

5). Positioning berdasarkan kelas produk tertentu (product class 

positioning). 

6). Positioning berkenaan dengan pesaing (competitor positioning), yaitu 

dikaitkan dengan posisi persaingan terhadap pesaing utamanya. 

7). Positioning berdasarkan manfaat (benefit positioning). 

  Kunci utama keberhasilan positioning terletak pada persepsi 

yang diciptakan. Setelah ditentukan oleh persepsi pendengarnya sendiri, 

posisi atau citra sebuah perusahaan dipengaruhi pula oleh para pesaing 

dan pendengar. Implikasi dari jaring-jaring tersebut adalah bahwa setiap 

perusahaan wajib menggunakan berbagai perspektif tersebut dalam 

merumuskan atau memantau posisinya dipasar. 

Adapun tujuan pokok strategi positioning adalah : 

1). Untuk menempatkan atau memposisikan produk dipasar sehingga 

produk tersebut terpisah atau berbeda dengan merek-merek yang 

bersaiing. 

2). Untuk memposisikan produk sehingga dapat menyampaikan beberapa 

hal pokok kepada para pelanggan. 

Agar strategi penempatan produk dapat di laksanakan dengan 

sukses, maka pemanfaatan variabel-variabel bauran pemasaran 
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(marketing mix) perlu dioptimalkan, khususnya aspek desain dan 

komunikasi. Syarat yang perlu dipenuhi dalam melaksanakan 

penempatan merek tunggal antara lain : 

1). Memposisikan merek di pasar sedemikian rupa sehingga dapat 

bertahan dalam persaingan dengan pesaing yang paling kuat. 

2). Mempertahankan posisi uniknya dengan menciptakan daya tarik 

produk yang berbeda/khas. 

Prosedur untuk melakukan penempatan posisi yang tepat 

meliputi tujuh langkah pokok, yaitu : 

1).  Menentukan produk pasar yang relevan. 

Suatu produk umumnya dimaksudkan untuk memenuhi lebih dari 

satu keinginan atau kebutuhan. Suatu produk dapay diposisikan di 

berbagai pasar yang berbeda. Langkah pertama dalam melakukan 

positioning adalah mendaftar semua kebutuhan dan keinginan yang 

mungkin dapat dipenuhi produk. 

2). Mengidentifikasi pesaing, baik pesaing primer maupun pesaing 

sekunder. 

Pesaing primer adalah pesaing-pesaing yang bersaing untuk 

memenuhi kebutuhan inti, sedangkan pesaing sekunder adalah 

pesaing-pesaing tak langsung, yakni mereka yang tidak langsung 

muncul di pikiran bilamana seseoramg sedang berpikir mengenai 

keinginan atau kebutuhan konsumen. 
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3). Menentukan cara dan standar yang digunakan konsumen dalam 

mengevaluasi pilihan untuk memenuhi kebutuhan mereka. 

4). Mengetahui bagaimana persepsi konsumen terhadap posisi pesaing 

(dengan membuat perpectual map). 

Pemasar perlu mengidentifikasi posisi yang ditempati pesaing 

dengan menggunakan perpectual map yang didasarkan pada atribut 

produk, situasi pemakai, atau kelompok pemakai. 

5).  Mengidentifikasi senjang atau gap pada posisi yang ditempati. 

Melalui analisis terhadap posisi berbagai produk yang saling 

bersaing, maka dapat ditentukan daerah-daerah atau aspek-aspek 

yang belum tergarap maupun yang telah digarap banyak pesaing. 

6).  Merencanakan dan melaksanakan strategi positioning. 

Setelah pasar sasaran ditentukan dan posisi yang dikehendaki 

ditetapkan, maka pemasar harus merancang program pemasaran 

yang dapat memastikan bahwa semua informasi mengenai produk 

atau merek yang disampaikan kepada pasar akan menciptakan 

persepsi yang diinginkan dalam benak konsumen. Jantung dari 

strategi positioning ini adalah kampanye promosi. 

7).  Memantau posisi. 

Posisi aktual suatu produk atau merek perlu dipantau setiap saat guna 

melakukan penyesuain terhadap setiap kemungkinan perubahan 

lingkungan. 
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b. Strategi Repositioning Produk 

Strategi ini dibutuhkan bilamana terjadi salah satu dari empat    

kemungkinan berikut : 

1).  Ada pesaing yang masuk dan produknya diposisikan berdampingan 

dengan merek perusahaan, sehingga membawa dampak buruk 

terhadap pangsa pasar perusahaan. 

2).  Preferensi konsumen telah berubah. 

3).  Ditemukan kelompok preferensi pelanggan baru, yang diikuti dengan 

peluang yang menjanjikan. 

4).  Terjadi kesalahan dalam positioning sebelumnya. 

Strategi ini dilaksanakan dengan jalan meninjau kembali posisi 

produk dan bauran pemasaran saat ini, serta berusaha mencari posisi baru 

yang lebih tepat bagi produk tersebut. Tujuan strategi ini adalah 

meningkatkan kelangsungan hidup produk dan untuk mengoreksi 

kesalahan penentuan posisi sebelumnya. 

c. Strategi Overlap Produk 

Strategi ini adalah strategi pemasaran yang menciptakan 

persaingan terhadap merek tertentu milik perusahaan sendiri. Persaingan 

ini dibentuk melalui tiga cara, yaitu : 

1).  Pengenalan produk yang bersaing dengan produk yang sudah ada. 

2). Penggunaan label pribadi (private labeling), yaitu menghasilkan suatu 

produk yang menggunakan nama merek perusahaan lain. 
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3). Menjual komponen-komponen yang dipergunakan dalam produk 

perusahaan sendiri kepada para pesaing. 

Tujuan penerapan strategi ini adalah : 

1). Untuk menarik lebih banyak pelanggan pada produk sehingga 

meningkatkan pasar keseluruhan. 

2).  Agar dapat bekerja pada kapasitas penuh. 

3).  Untuk menjual kepada para pesaing, sehingga dapat merealisasikan 

skala ekonomis dan pengurangan biaya. 

Aplikasi strategi ini harus dilakukan dengan hati-hati dan penuh 

perhitungan. Untuk itu perlu diperhatikan beberapa persyaratan pokok 

berikut ini : 

1). Masing-masing produk yang bersaing harus memiliki organisasi 

pemaasarannya sendiri untuk bersaing dipasar. 

2). Merek pribadi (private brand) jangan sampai malah menjadi 

pengurang laba. 

3). Tiap-tiap merek harus mencari ceruk khusus (special niche) dalam 

pasar. Jika hal ini tidak terjadi, maka pelanggan akan kebingungan 

dan membawa dampak berupa penurunan penjualan perusahaan. 

4).  Dalam jangka panjang salah satu merek tersebut mungkin ditarik dan 

memberikan posisinya kepada merek yang lain. 

d. Strategi Lingkup Produk 

Strategi ini berkaitan dengan perspektif terhadap bauran produk 

suatu perusahaan, misalnya jumlah lini produk dan banyaknya item 
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dalam setiap lini yang ditawarkan. Strategi ini ditentukan dengan 

memperhitungkan misi keseluruhan dari unit bisnis. Perusahaan dapat 

menerapkan strategi produk tunggal, strategi multi produk, atau strategi 

sytem-of-product. Masing-masing strategi ini memiliki tujuan tersendiri, 

yaitu : 

1).  Strategi produk tunggal 

Untuk meningkatkan skala ekonomis, efisiensi, dan daya saing 

dengan jalan melakukan spesialisasi dalam satu lini produk saja. 

2).  Strategi multi produk 

Untuk mengantisipasi resiko keusangan potensial suatu produk 

tunggal dengan menambah beberapa produk lain. 

3).  Strategi system of products 

Untuk meningkatkan ketergantungan pelanggan terhadap produk 

perusahaan sehingga mencegah pesaing masuk ke pasar. Strategi ini 

dapat diwujudkan dengan menciptakan produk komplementer dan 

pelayanan purna jual. Dengan demikian ada ikatan hubungan antara 

perusahaan dan pelanggannya. 

 Ada beberapa persyaratan dalam melaksanakan strategi ini, 

yaitu : 

1).  Strategi produk tunggal 

Perusahaan harus memperbaharui produk dan bahkan menjadi 

pemimpin teknologi (technology leader) untuk menghindari 

keusangan (ketinggalan jaman). 
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2).  Strategi multi produk 

Produk harus bersaing melengkapi dalam suatu portofolio produk. 

3).  Strategi system of products 

Perusahaan harus memiliki pemahaman yang baik terhadap 

kebutuhan pelanggan dan penggunaan produk. 

 Melalui ketiga strategi di atas, diharapkan dapat tercapai 

peningkatan pertumbuhan pangsa pasar dan laba. Khusus melalui strategi 

system of products, perusahaan bisa memperoleh pengendalian 

monopolistik terhadap pasar dan memperluas konsep peluang 

produk/pasarnya.  

e. Strategi desain produk 

Strategi ini berkaitan dengan tingkat standarisasi produk. 

Perusahaan memiliki tiga pilihan strategi, yaitu produk standar, 

customized pruduct (produk disesuaikan dengan kebutuhan dan 

keinginan pelanggan tertentu), dan produk standar dengan modifikasi. 

Tujuan dari setiap strategi tersebut adalah : 

1).  Produk standar 

Untuk meningkatkan skala ekonomis perusahaan melalui produksi 

massa. 

2).  Customoized Product 

Untuk bersaing dengan produsen produksi massa (produk standar) 

melalui fleksibilitas desain produk. 
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3).  Produk standar dengan modifikasi 

Untuk mengkombinasikan manfaat dari 2 strategi di atas. 

Agar dapat menjalankan ketiga strategi ini dengan baik, 

diperlukan analisis secara mendalam terhadap perspektif produk dan 

pasar, serta perubahan lingkungan, khususnya perubahan teknologi. Hasil 

yang diharapkan dari strategi-strategi ini adalah peningkatan dalam 

pertumbuhan, pangsa pasar, dan laba. Strategi produk standar dengan 

modifikasi juga memungkinkan perusahaan untuk melakukan hubungan 

yang erat dengan pasar dan memperoleh pengalaman dalam 

pengembangan standar produk yang baru. 

f. Strategi Eliminasi Produk 

Pada hakekatnya produk yang tidak sukses atau tidak sesuai 

dengan portofolio produk perusahaan perlu dihapuskan, karena bisa 

merugikan perusahaan yang bersangkutan, baik dalam jangka pendek 

maupun jangka panjang. Umumnya produk yang masuk dalam kategori 

tersebut memiliki ciri-ciri sebagai berikut : 

1).  Profitibilitasnya rendah. 

2).  Volume penjualan atau pangsa pasarnya bersifat stagnan atau bahkan 

menurun, sehingga terlalu mahal untuk membangun kembali produk 

tersebut. 

3). Resiko keusangan teknologi cukup besar. 

4). Produk mulai masuk ke dalam tahap kedewasaan atau penurunan pada 

product life cycle ( PLC ). 
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5). Product tersebut kurang sesuai dengan kekuatan atau misi unit bisnis. 

g. Strategi Produk Baru 

Pengertian Produk baru dapat meliputi produk orisionil, produk 

yang disempurnakan, produk yang dimodifikasi, dan merek baru yang 

dikembangkan melalui usaha riset dan pengembangan. Selain itu juga 

didasarkan pada pandangan konsumen mengenai produk tersebut, apakah  

baru bagi mereka atau tidak. Umumnya tujuan yang ingin dicapai dari 

penciptaan produk baru adalah : 

1). Untuk memenuhi kebutuhan baru dan memperkuat reputasi 

perusahaan sebagai inovator, yaitu dengan menawarkan produk 

yang lebih baru daripada produk sebelumnya. 

2).  Untuk mempertahankan daya saing terhadap produk yang ada, yaitu     

dengan jalan menawarkan produk yang dapat memberikan jenis 

kepuasan yang baru. 

 

E. Kepuasan Pelanggan 

1.  Pengertian Kepuasan Pelanggan  
 

Day (dalam Fandy T, 1997 : 24) menyatakan bahwa kepuasan atau 

ketidakpuasan pelanggan adalah : 

Respon pelanggan terhadap evaluasi ketidaksesuain yang dirasakan antara 

sebelumnya dan kinerja aktual produk yang dirasakan setelah pemakain. 

Sedangkan pakar pemasaran Kotler (1997 : 36) menandaskan bahwa 

kepuasan pelanggan adalah “tingkat perasaan seseorang setelah 
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membandingkan kinerja atau hasil yang ia rasakan dibandingkan dengan 

harapannya”. 

2.  Konsep Kepuasan Pelanggan 
 

Ada kesamaan di antara definisi diatas, yaitu menyangkut komponen 

kepuasan pelanggan ( harapan dan kinerja/hasil yang dirasakan ). Secara 

konseptual, kepuasan pelanggan dapat digambarkan sebagai berikut : 

 

     

                                 

          

                  

           

   

 

 

  

    

Gambar II.2 

Konsep Kepuasan Pelanggan 

 
3. Pengukuran Kepuasan Pelanggan 

Pemantauan dan pengukuran terhadap kepuasan pelanggan telah 

menjadi hal yang sangat esensial bagi perusahaan. Hal ini dikarenakan 

langkah tersebut dapat memberikan umpan balik dan masukan bagi keperluan  
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pengembangan damn implementasi strategi peningkatan kepuasan pelanggan. 

Pada prinsipnya kepuasan pelanggan dapat diukur dengan berbagai metode 

dan teknik. Kotler mengidentifikasi  ada 4 metode untuk mengukur kepuasan 

pelanggan, yaitu sebagai berikut : 

a. Sistem keluhan dan saran 

Tidak semua pelanggann yang tidak puas akan pelayanan menyampaikan 

keluhannya. Bisa saja mereka langsung beralih pemasok dan dan tidak 

akan membeli produk perusahaan tersebut. Upaya mendapatkan saran 

yang bagusdari pelanggan juga sulit diwujudkan, terlebih lagi bila 

perusahaan tidak memberikan timbal balik dan tindak lanjut yang 

memadai kepada mereka yang telah bersusah payah berpikir demi 

perusahaan. 

b. Survei kepuasan pelanggan  

Umumnya banyak penelitian mengenai kepuasan pelanggan yang 

dilakukan dengan penelitian survai, baik dengan survai melalui pos, 

telopon, maupun wawancara pribadi. Melalui survai perusahaan akan 

memperoleh tanggapan dan umpan balik (feedback) secara langsung dari 

pelanggan dan juga memberikan tanda (signal) positif bahwa perusahaan 

menaruh perhatian terhadap para pelanggannya. 

c. Ghost shopping 

Metode ini dilakukan dengan cara mempekerjakan beberapa orang (Ghost 

shopper) untuk berperan atau bersikap sebagai konsumen atau pembeli 

potensial produk perusahaan dan pesaing. Kemudian  Ghost shhoper ini 
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menyampaikan temuannya mengenai kekutan dan kelemahan produk 

perusahaan dan pesaing berdasarkan pengalaman mereka dalam 

pembelian produk tersebut. 

d. Lost customer analysis 

Dalam metode ini, perusahaan meghubungi para pelanggannya yang telah 

berhenti membeli atau yang telah pindah pemasok agar dapat memahami 

mengapa hal itu terjadi dan supaya dapat mengambil kebijakan 

perbaikan/penyempurnaan selanjutnya. 

 

F. Pengaruh Harapan Dan Kepuasan Pelanggan 

Harapan konsumen dibentuk dan didasarkan oleh beberapa faktor, 

diantaranya kebutuhan pribadi, pengalaman masa lampau, rekomendasi dari 

mulut ke mulut, dan iklan (Zeithaml dalam Fandy T, 1997 : 28). Faktor -faktor 

tersebut menyebabkan harapan seseorang biasa – biasa saja atau sangat komplek. 

Ada beberapa penyebab utama tidak terpenuhinya harapan 

konsumen. Diantara beberapa faktor penyebab tersebut ada yang bisa 

dikendalikan oelh penyedia jasa. Dengan demikian penyedia jasa bertanggung 

jawab untuk meminimumkan miskomunikasi dan misinterpretasi yang mungkin 

terjadi dan menghindarinya dengan cara merancang jasa yang lebih mudah 

dipahami dengan jelas. Dalam hal ini penyedia jasa harusmempunyai inisiatif 

agar ia dapat memahami dengan jelas instruksi dari klien dan klien mengerti 

benar apa yang akan diberikan. 
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Sebelum menggunakan suatu jasa, konsumen sering memiliki empat 

skenario jasa yag berbeda mengenai apa yang akan dialami, yaitu : 

a. Jasa ideal 

b. Jasa yang diantisipasi/diharapkan 

c. Jasa yang selayaknya diterima ( deserved )    

d. Jasa minimum yang dapat ditoleransi ( minimum tolerable ) 

Konsumen berharap dari keempat skenario tersebut sebagaimana 

dijelaskan diatas bahwa harapan akan membentuk kepuasan konsumen. Karena 

itu apabila jasa minimum yang dapat ditoleransi yang diharapkan, maka yang 

akan terjadi akan sama dengan atau bahkan melampui harapan tersebut dan 

kemudian akan timbul kepuasan. Sebaliknya bila yang diharapkan jasa ideal, 

maka bila yang terjadi kurang dari harapan tersebut, maka yang terjadi adalah 

ketidakpuasan. 

 

 

     

  

          
      

 

 
 

Gambar II.3 

Pengaruh Harapan Terhadap Kepuasan 
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Dari gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa : 

a. Semakin dekat harapan “jasa yang diharapkan“ dengan “jasa minimum“ 

yang dapat diterima, semakin besar pula kemungkinan tercapainya kepuasan. 

b. Konsumen yang puas bisa berada diman saja, karena yang menentukan 

posisi adalah hasil (outcome) yang diharapkan. 

Seringkali konsumen memandang apa yang selayaknya ia terima, 

walaupun itu berada di tingkat yang rendah. Keyakinan konsumen yang kuat 

tentang apa yang selayaknya ia terima, bisa dikarenakan dua faktor. Pertama dari 

jaminan yang diberikan kepada penyedia jasa. Kedua, dari pemakaian jasa 

sebelumnya. Kedua faktor ini berpengaruh terhadap harapan konsumen yang 

kemudian bisa meningkatkan ketidakpuasan bila jasa yang diterima tidak 

memenuhi harapan konsumen. 

 

G. Strategi Kepuasan Pelanggan 

Strategi kepuasan pelanggan menyebabkan para pesaing harus 

berusaha keras dan memerlukan biaya tinggi dalam usahanya merebut pelanggan 

suatu perusahaan. Satu hal yang harus diperhatikan disini adalah bahwa 

kepuasan pelanggan merupakan strategi jangka panjang yang membutuhkan 

komitmen, baik menyangkut dan maupun sumber daya manusia ( Schnaars 

dalam Fandy T, 1997 : 40 ).  Ada beberapa strategi yang dapat dipadukan untuk  

meraih dan meningkatkan kepusan konsumen, yaitu : 
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a. Relationship Marketing 

Dalam strategi ini, hubungan antara penyedia jasa dan konsumen 

berkelanjutan, tidak berakhir setelah penjualan selesai. Dengan kata lain, 

terjadi jalinan kemitraan jangka panjang dengan konsumen secara terus 

menerus, sehingga diharapkan dapat terjadi bisnis ulang (repeat businees). 

Salah satu faktor yang dibutuhkan untuk mengembangkan relationship 

marketing adalah dibentuknya customer database yaitu daftar nama 

konsumen yang harus dibina hubungan jangka panjangnya, juga berisi 

tentang informasi penting lainnya, misalnya frekuensi dan jumlah 

pembelian, referensi dan lain sebagainya. Agar dapat berisikan hasil yang 

lebih aktif, hubungan yang baik tidak hanya perlu dibina dengan konsumen 

akhir tetapi juga dengan pihak lain seperti pemasok, bukan pesaing. 

b. Strategi Superior Costomer Service 

Perusahaan yang menerapkan strategi ini berusaha menawarkan kepada 

konsumen yang lebih tinggi daripada pesaingnya. Untuk mewujudkannya 

dibutuhkan dana yang besar maupun kemampuan SDM dan usaha yang 

gigih. Meskipun demikian melalui pelayanan yang lebih tinggi pada 

dasarnya. Perusahaan dengan pelayanan superior akan meraih laba dan 

tingkat pertumbuhan yang lebih besar dari pesaingnya yang memberikan 

pelayanan inferior. 

c. Strategi Unconditional Guarantees 

Komitmen untuk memberikan kepuasan konsumen pada gilirannya akan 

menjadi sumber dinamisme penyempurnaan kualitas jasa dan kinerja 
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perusahaan. Strategi ini dijalankan dengan cara mengembangkan augmented 

service terhadap core service nya, misalnya dengan merancang garansi 

tertentu. Garansi ini dirancang untuk meringankan kerugian konsumen 

konsumen tidak puas dengan suatu jasa atau produk yang pernah 

dibayarnya. Garansi ini menjajikan kualitas prima dan kepusan konsumen. 

Selain sebagai sebuah bentuk pengurangan resiko kerugian konsumen dan 

memberikan hal yang terbaik untuk meraih loyalitas konsumen, garansi juga 

berfungsi sebagai alat positioning untuk membedakan perusahaan dan 

pesaing. 

d. Strategi Penanganan Keluhan yang Efektif 

Penanganan keluhan konsumen yang baik memberikan peluang untuk 

mengubah seorang konsumen yang tidak puas menjadi konsumen yang puas 

bahkan konsumen abadi. Manfaat lainnya adalah : 

1. Penyedia jasa memperoleh kesempatan lagi untuk mmemperbaiki 

hubungan dengan konsumen yang kecewa. 

2. Penyedia jasa bisa terhindarkan dari publisitas. 

3.  Penyedia jasa akan mengetahui aspek-aspek yang perlu dibenahi dalam 

pelayanan saat ini. 

4. Penyedia jasa akan memgetahui sumber masalah operasinya. 

5. Karyawan dapat termotivasi untuk memberikan pelayanan yang 

berkualitas tinggi. 
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Ada empat aspek keluhan dalam penanganan konsumen, yaitu : 

1. Empati terhadap konsumen yang marah. 

2. Kecepatan dalam penanganan keluhan konsumen. 

3. Kewajaran atau keadilan dalam memecahkan permasalahan. 

4. Kemudahan konsumen untuk menghubungi perusahaan menyampaikan 

keluhan.  

 

H. Kerangka Pemikiran 

 
 
         

           

           

           

                 

Gambar II.3 

Kerangka Pemikiran 

 

Keterangan : 

Untuk dapat mengetahui kepuasan pendengar terhadap program acara siaran 

musik (Waktu siaran, Lama siaran, Harmoni musik, Jenis musik dan Penyiar 

radio) di Radio JPI-FM Surakarta. Maka pendengar dapat memberikan tanggapan 

terhadap program acara siaran musik tersebut apakah sudah memenuhi harapan 

pendengar. Dari tanggapan tersebut maka akan dapat diketahui apakan pendengar 

puas atau tidak puas. 

Program Acara Siaran 
Musik Radio JPI-FM : 
1. Waktu siaran 
2. Lama siaran 
3. Harmoni musik 
4. Jenis musik  
5. Penyiar radio 

Tanggapan 
Pendengar 

Kepuasan 
konsumen 
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I. Penelitian Terdahulu 

1. Zainal Abidin (1999), dengan judul “Analisis Persepsi Pendengar Tentang 

Atribut Produk Acara Siaran Berupa Musik PT. Radio Prima UNISI-FM di 

Yogyakarta“, Fakultas Ekonomi UII. Dengan hasil penelitian (1) Berdasarkan 

usia responden diketahui bahwa responden yang terbanyak memilih acara 

siaran musik berusia antara 20-25 tahun dengan jumlah 88 responden 

sedangkan responden yang paling sedikit 14-19 tahun sebanyak 62 

responden. (2) Waktu penyiaran musik yang paling digemari pada malam hari 

sebanyak 48 responden, sore hari sebanyak 43 responden dan pagi sebanayak 

29 responden. Lama penyiaran musik dalam satu hari berkisar antara 61-120 

menit sebanyak 51 responden. (3) Keselarasan/Harmoni musik adalah 

mengenai irama musik sebanyak 55 responden, lirik lagu sebanyak 41 

responden. (4) Jenis musik yang paling banyak dipilih adalah jenis musik 

slow rock sebanyak 60 responden, musik pop sebanyak 30 responden, disco 

sebanyak 29 responden. 

2. Eny Purwanti (2000), dengan judul “Evaluasi Strategi Produk Sebagai Upaya 

Peningkatan Kepuasan Pendengar Pada Acara Siaran Musik PT. Radio SAS-

FM Surakarta”, Fakultas Ekonomi UII. Hasil penelitian adalah atribut acara 

acara siaran musik yang dijadikan alasan/motif dalam mendengarkan acara 

siaran musik bagi pendengar dan mempunyai nilai timbangan tertinggi adalah 

atribut keselarasan /harmoni musik (0,293), disusul atribut penyiar radio 

(0,287), kemudian atribut jenis musik (0,233), atribut lama penyiaran (0,147) 

dan waktu penyiaran menempati timbangan terendah (0,04). Atribut acara 



 

 

33 
 

 
 

siaran musik Radio SAS-FM secara keseluruhan sebenarnya dapat 

meningkatkan kepuasaan pendengarnya. Dengan nilai tertinggi di peroleh 

atribut lama penyiaran (3,87),kemudian atribut waktu penyiaran (3,78), 

disusul atribut penyiaran radio (3,68), dan atribut jenis musik (3,67) serta 

atribut keselarasan /harmoni musik (3,66). 

 

J. Hipotesis 

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas maka dapat ditentukan 

hipotesisnya, yaitu: 

1. Diduga bahwa strategi pengembangan program musik (waktu penyiaran, 

lama penyiaran, keselarasan/harmoni musik, jenis musik dan penyiar radio) 

secara bersama-sama maupun parsial berpengaruh terhadap kepuasaan 

pendengar `PT. Radio JPI-FM Surakarta. 

2. Diduga strategi pengembangan program jenis musik merupakan atribut yang 

paling dominan berpengaruh terhadap kepuasan pendengar PT. Radio JPI-

FM Surakarta.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian 

Dalam penelitian ini desain yang digunakan adalah riset survei 

terhadap pendengar pada  stasiun radio amatir PT. Radio JPI-FM Surakarta 

melalui penyajian pertanyaan-pertanyaan. 

 

B. Populasi, Sampel Dan Tehnik Sampling 

1. Populasi 

Populasi adalah jumlah dari keseluruhan obyek (satuan-satuan/individu) yang 

karakteristiknya hendak diduga (Djarwanto, 1993 : 107). Dengan demikian 

populasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pendengar pada stasiun 

radio amatir PT. Radio JPI-FM Surakarta. 

2. Sampel 

Sampel penelitian adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya 

hendak diteliti dan dianggap bisa mewakili keseluruhan populasi (Djarwanto, 

1993 : 108). Karena domosili peneliti ada di kota Surakarta dan jumlah 

populasi tidak diketahui maka sampel dapat ditentukan berdasarkan rumus : 

n = 

2

2
4
1

















E

Za
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Keterangan : 

N  =  Jumlah sampel. 

Z  =  Angka yang menunjukkan penyimpangan suatu variabel dari mean di      

hitung dalam satuan deviasi. 

E  =  Error atau kesalahan. 

Dari nilai ∝ (level of significance) yang akan digunakan dalam penelitian 

yaitu 0,05 diharapkan besarnya kesalahan dalam penggunaan sampel tidak 

lebih dari 10 %. 

Dengan rumus diatas dapat ditentukan jumlah sampel sebagai berikut : 

n = 

2

10,0
25,0

4
1















Z
 

n = 
2

10,0
96,1

4
1








  

   =  96,04 

Sehingga jumlah sampel yang digunakan adalah 96,04 orang atau dibulatkan 

menjadi 100 orang. 

3. Tehnik Pengambilan Sampel 

Penelitian ini menggunakan tehnik accidental sampling yakni, sampel 

berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu 

dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang 

kebetulan ditemui cocok sebagai sumber data (Sugiyono, 2003 : 77). 
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C. Definisi Operasional Dan Pengukuran Variabel 

Definisi operasional adalah suatu definisi dari suatu variabel dengan 

cara memberikan arti pada variabel tersebut atau memberikan suatu operasional 

yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut. 

1. Variabel dependen :  Kepuasan Pendengar (Y) 

Kepuasan pendengar adalah tingkat perasaan seseorang setelah 

membandingkan kinerja atau hasil yang ia rasakan dibandingkan dengan 

harapannya.. 

2. Variabel independen yang terdiri dari : 

a. Waktu penyiaran (X1) 

Waktu penyiaran adalah waktu siaran untuk melakukan aktivitas 

penyiaran yang sudah ditetapkan sesuai dengan skedul yang telah dibuat. 

b. Lama penyiaran (X2) 

Lama penyiaran adalah jumlah satuan waktu yang digunakan setiap 

program  dalam aktivitas siaran. 

c. Keselarasan/harmoni musik (X3) 

Keselarasan/harmoni musik adalah lagu atau musik-musik yang diputar 

harus disesuaikan dengan suasana yang diciptakan pada waktu siaran. 

d. Jenis musik (X4) 

Jenis musik adalah berbagai macam aliran dalam musik itu sendiri, 

sebagai contoh jenis musik rock, pop, keroncong dan dangdut.  
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e. Kualitas penyiar radio (X5) 

Kualitas penyiar radio adalah kemampuan seorang penyiar dalam 

membawakan suatu acara agar dapat memikat/menarik pendengar.  

Teknik pengukuran adalah penetapan atau pemberian sekor terhadap 

objek atau fenomena menurut aturan tertentu. Alat pengukur yang tepat untuk 

mengukur konsep sangat penting artinya. Dengan adaya alat ukur yang tepat 

maka suatu konsep yang abstrak sifatnya dapat dihubungkan dengan realita yang 

ada. Dirumuskan serta dapat diuji hipotesisnya tanpa memperoleh kesulitan. 

Untuk variabel yang bersifat kwantitatif, variabel tersebut perlu diberikan ciri 

kwantitatif dengan membuat skala. Dalam penelitian ini digunakan skala Likert. 

Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang 

atau sekelompok orang tentang fenomena sosial yang telah ditetapkan secara 

spesifik oleh peneliti (Sugiyono, 2003: 84). Jawaban pilihan alternatifnya : 

- Jawaban Sangat Setuju   skor = 5. 

- Jawaban Setuju   skor = 4. 

- Jawaban Netral   skor = 3. 

- Jawaban Kurang Setuju  skor = 2. 

- Jawaban Tidak Setuju  skor = 1. 

 

D. Instrumen Penelitian 

Instrument penelitian utama yang digunakan adalah berupa daftar 

pertanyaan/kuesioner yang dibagikan kepada responden butir-butir dalam 

pertanyaan memiliki maksud untuk mengungkap sikap responden dari jawaban 
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responden dapat disimpulkan mengenai arah, intensitas, keluasan, dan konsisten 

responden. Instrument penelitian ini disusun dengan menggunakan skala likert 

yaitu skala pengukuran yang digunakan untuk mengukur skala sifat, pendapat 

dan persepsi seseorang tentang fenomena sosial.  

 

E. Sumber Data 

1. Data  Primer  

Merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama dengan 

menyebarkan kuesioner.  

2.  Data  Sekunder 

Yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari perusahaan yaitu  

dengan melakukan penelitian kepustakaan dari buku-buku literature dan 

bacaan-bacaan yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas. 

F.  Metode Pengumpulan Data 

1. Field Study (Studi lapangan) 

Teknik  ini  menggunakan teknik  wawancara  dan observasi  terhadap obyek 

penelitian di  lapangan. 

a. Wawancara  dimaksudkan untuk melakukan  tanya jawab  dengan pihak 

yang dijadikan  responden serta  mencatat  informasi atau  data  secara 

sistematis. 

b. Observasi  dimaksudkan  melakukan  pengamatan secara langsung pada 

obyek penelitian dan mengidentifikasi permasalahan yang ditemukan. 
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Kuesioner berisi pernyataan tertulis yang disusun berdasarkan 5 

karakteristik produk acara siaran musik, yakni : waktu penyiaran, lama 

penyiaran, keselarasan/harmoni musik, jenis musik dan kualitas penyiar.  

2. Library Research (Studi Pustaka) 

Yaitu  teknik  pengumpulan data berdasar hasil pengamatan pada buku-buku, 

hasil penelitian  yang relevan dan sumber kepustakaan lainnya. 

 
G.  Metode Analisis Data 

1. Uji Pendahuluan 

a.   Analisis Validitas 

Tes validitas dimaksudkan untuk mengukur seberapa cermat suatu 

tes melakukan fungsi ukurannya. Untuk menguji validitas kuisioner, 

digunakan rumus korelasi product moment dari Person, sebagai berikut :  
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Keterangan : 

rxy   =  Koefisien korelasi antara X dan Y 

ΣX   =  Jumlah nilai tiap-tiap item 

ΣY   =  Jumlah total item 

ΣXY  =  Jumlah hasil kali antara X dan Y 
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N   =  Jumlah subjek 

 

b. Analisis Reliabilitas 

Pengujian reliabilitas diperlukan untuk memastikan terlebih 

dahulu apakah data yang diperoleh secara statistik terbebas dari bias atau 

ketidak akuratan, akibat dari ketidak jelasan pertanyaan-pertanyaan pada 

kuesioner. Apakah ada konsistensi jawaban apabila kuesioner tersebut 

dipakai kembali pada penelitian yang sama (berulang).  

Adapun kriteria yang digunakan dalam pengujian reliabilitas pada 

penelitian ini sebagai berikut :  apabila koefisien reliabilitas kuesioner             

(rtt) > r tabel maka kuesioner yang diuji dinyatakan reliabel. Untuk 

mengetahui reliabilitas angket dalam penelitian ini, digunakan teknik 

analisis varian dari Hoyt yang dirumuskan sebagai berikut : 

      Mke    
rtt  = 1  –  
                     MKs 
 

Keterangan : 

rtt = Koefisien reliabilitas Hoyt 

1 =   Bilangan konstan 

Mke  = Mean kuadrat kesalahan total/error 

MKs  = Mean kuadrat interaksi subjek 
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2. Uji Hipotesis 

a. Analisis Regresi Linear Berganda 

Dengan  analisis regresi  linear berganda maka  dapat dibuat  

suatu persamaan garis  berdasarkan  suatu rumus matematik yang 

menunjukkan hubungan  antara variabel  yang  diketahui  dengan  

variabel  yang tidak  diketahui  atau  belum  diketahui   dengan variabel X 

lebih dari satu. 

 
 Y = a  + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5X5+  e 

 
Keterangan : 

Y   =  Kepuasan pendengar 

X1  =  Waktu penyiaran  

X2  =  Lama penyiaran 

X3  =  Keselarasan/harmoni musik 

X4  =  Jenis musik  

X5  =  Kualitas penyiar 

a  =  Konstan 

b1.. b5  =  Koefisien variabel independen X1...X5 

e = Standar error 

 

b. Uji t 

Analisis ini digunakan untuk menguji apakah benar terdapat 

pengaruh variabel independent terhadap variabel dependent. 
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Rumus t hitung : 

t hitung = 
Sbi
bi   

n
)(xixi

Sy.x   Sbi
2

2

=  

kn
YY

−

−
= ∑ 2)(

 Sy.x   

 
Keterangan :  

bi       :   Koefisien regresi 

Sbi     :   standar error koefisien regresi 

Sy.x   :   standar error estimasi 

Y       :   Y observasi 

Y’      :   Y regresi 

n        :   jumlah observasi 

k        :   jumlah variabel 

Langkah-langkah pengujian secara umum : 

1).  Menentukan hipotesis 

 Ho = 0,  berarti tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel 

bebas terhadap variabel terikat. 

 Ha ≠ 0,  berarti ada pengaruh yang signifikan antara variabel bebas 

terhadap variabel terikat. 

2). Menentukan kriteria penerimaan dan penolakan dengan level of 

significance 
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3).  Menghitung data dengan kriteria pengujian 

Ho diterima  : apabila  -t tabel ≤ t hitung ≤ t tabel 

Ha ditolak    : apabila  t hitung > t tabel atau –t hitung < -t table 

 
 

 

 

 

 

c. Uji F 

Analisis ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel 

bebas mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat secara bersama-

sama. 

Perhitungan nilai F : 

( ) ( )1/1
/

2

2

−−−
=

knR
kRFhitung  

Dimana : 

R2 =  koefisien determinasi 

k   =  banyaknya variabel  bebas 

n   =  banyaknya sampel 

Langkah-langkah pengujian sebagai berikut : 

1).  Mengetahui hipotesis nihil dan hipotesis alternatif 

Ho : b1 = b2 = b3  =  b4 = b5  = 0,artinya tidak ada  pengaruh signifikan 

antara variabel bebas secara 

Daerah Terima 

Daerah Tolak 
Daerah Terima 

Daerah Tolak 

-ttabel ttabel 
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bersama-sama terhadap variabel 

terikat. 

Ha : b1 ≠ b2 ≠ b3≠ b4 ≠ b5 ≠ 0, artinya ada pengaruh signifikan antara 

variabel bebas secara bersama-sama 

terhadap variabel terikat. 

2).  Menentukan level of significance (α = 0,05) 

3).  Menghitung data dengan kriteria pengujian 

Ho diterima bila F hitung < F tabel 

Ha ditolak bila F hitung > F table 

 

 

 

     

      Daerah terima                   Daerah Ditolak 

 
                  F )1(;1; −− nkkα              F 

 

4).  Kesimpulan 

Dengan membandingkan antara F hitung dengan F tabel maka akan 

dapat diambil kesimpulan apakah Ho diterima atau Ha ditolak 

 

3.  Uji Asumsi Klasik 

yaitu suatu model yang membuat beberapa asumsi yang 

menyederhanakan. Pada model seperti ini secara implisit diasumsikan bahwa 

hubungan sebab-akibat mengalir satu arah, yaitu yang menjelaskan variabel 



 

 

45 
 

 
 

tak bebas. Ada tiga macam asumsi klasik mengenai regresi linier berganda 

yaitu :  

a. Pengujian Arti Multikolinieritas 

Arti dari multikolineritas adalah adanya hubungan linier yang 

sempurna atau pasti, diantara beberapa atau semua variabel yang 

menjelaskan dari model regresi. Untuk mendeteksi ada tidaknya 

multikolineritas dapat dilihat dari  R², Fhitung, serta thitung. 

Kemungkinan adanya multikolinieritas jika nilai R2 dan Fhitung 

tinggi sedangkan nilai Thitung banyak tidak signifikan. Cara lain yang 

digunakan untuk mendeteksi multikolonieritas adalah dengan metode 

Farrar Glauber. Metode ini ditujukan untuk mendeteksi variabel-variabel 

manakah yang menyebabkan multikolineritas. 

b. Pengujian Heteroskedastisitas 

Heteroskedastisitas terjadi apabila variabel gangguan tidak 

mempunyai varians yang sama untuk semua observasi. 

Heteroskedastisitas dapat dideteksi dengan menggunakan Spearman’s 

rank correlation test (Rs). 

Rs = 1-6 












−
∑

)1( 2

2

NN
di

 

Dimana di = perbedaan atau selisih antara dua rank. 

Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut : 

1). Cocokkan regresi terhadap data mengenai X dan Y untuk 

mendapatkan residual ei. 
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2).  Dengan mengabaikan tanda dari ei, dan X1 sesuai dengan urutan 

yang meningkat atau menurun dan menghitung koefisien rang 

korelasi spearman (Rs) yang telah diberikan sebelumnya. 

3).  Dengan mengasumsikan bahwa rank korelasi Populasi (Ps) adalah 

nol. Tingkat penting (signifikan) dari Rs pada sampel dapat diuji 

dengan pengujian t. jika t hitung melebihi t tabel, kita bisa menerima 

hipotesis adanya heteroskedastisitas. 

c. Pengujian Autokorelasi 

Autokorelasi adalah keadaan dimana variabel gangguan pada 

periode tertentu berkorelasi dengan kata lain variabel gangguan tidak 

random. 

Untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi dapat dilakukan 

dengan uji Durbin Watson Statistik. Mekanisme uji durbin Watson adalah 

sebagai berikut : 

1).  Melakukan regresi dengan uji OLS 

2).  Menghitung nilai d dengan rumus  

d hit = 
∑

∑
t

2

2
1-tt

e
)e-(e

 

3). Untuk ukuran sampel tertentu dan banyaknya variabel yang 

menjelaskan tertentu, dapatkan nilai kritis dL dan dU. 

4).   Hipotesisi yang digunakan adalah : 

Ho  :  Tidak ada autokorelasi  (baik positif 

maupun negative) 
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d < dl :   Tolak Ho (ada korelasi positif) 

d > 4 – dl  :   Terima Ho (tidak ada korelasi) 

dl < d < du  : Pengujian tidak dapat disimpulkan 

(inconclusive) 

(4 – du) < d < ( 4 – dl )     :   Pengujian tidak bisa disimpulkan. 
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BAB  IV 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Perusahaan dan Sejarah Berdirinya Perusahaan 

Pada tahun 1968 merupakan masa munculnya station pemancar 

radio amatir di Indonesia, baik yang berupa amatir broadcast maupun amatir 

calling. Tahun 1968 merupakan tahun bersejarah bagi perkembangan radio 

siaran non Republik Indonesia (RRI) di Indonesia. Tidak ketinggalan juga di 

Surakarta, pada masa itu muncul beberapa stasiun radio amatir yang dipelopori 

oleh para mahasiswa. 

Radio Jaya Pemuda Indonesia (JPI) didirikan pada tanggal 4 

Agustus 1968 oleh mahasiswa Surakarta dengan nama Radio Jaya Pemuda 

Indonesia. Kegiatan siaran pertama menggunakan jalur Short Wave (SW), 

dengan menyajikan acara lagu-lagu atau musik saja. Karena radio siaran juga 

mengandung fungsi pelayanan sosial, maka untuk menghindari 

penyalahgunaan, pemerintah khususnya Departemen Penerangan memandang 

perlu untuk mengatur penyelenggaraannya. Kebijaksanaan yang ditempuh 

pemerintah adalah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 

1970 yang  penyelenggaraan radio siaran harus berbadan hukum. Peraturan 

tersebut diperkuat dengan dikeluarkannya Surat Keputusan (SK) MENPEN 

Nomor 39/EKP/MENPEN/1971. Dengan adanya peraturan tersebut, pada 

tanggal 4 September 1971, Radio Jaya Pemuda Indonesia Surakarta mengubah 

statusnya menjadi radio siaran swasta niaga yang berbadan hukum PT. Dengan 
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Akta Notaris No. 33, Radio Jaya Pemuda Indonesia Surakarta berubah menjadi 

PT. Song And Advertising Service Comercial Broadcasting System dengan 

singkatan tetap PT. Radio Jaya Pemuda Indonesia. Perubahan tersebut 

dilakukan dihadapan Notaris Ruth Karlina, SH dan dihadiri saksi-saksi 

Alexander Sudibyo, Nicolas Vincentius Ronny, Nurmalia BA dan Max Elpa. 

PT. Song And Advertaising Service Broadcasting System, dengan 

adanya perubahan tersebut frekuensi yang biasanya di jalur Short Wave (SW) 

pada gelombang 1000 meter band, beralih ke frekuensi Midle Wave (MW) atau 

sekarang lebih dikenal dengan Amplitudo Mudulation (AM) dengan 

menggunakan frekuensi 1085 Khz. Tahun berikutnya, frekuensi yang dipakai 

bergeser ke 1.539 Khz dengan sistem antena 250 watt, dengan nama panggilan 

PM 4 BKO. Hal tersebut terjadi karena adanya penertiban penggunaan 

frekuensi dari pemerintah. 

Dengan adanya berubahnya status yaitu menjadi sebuah Perseroan 

Terbatas maka kegiatan yang dulunya bersifat amatir dan hanya menyalurkan 

hobi elektronika, berubah menjadi kegiatan yang bersifat profit, yaitu selain 

mengudarakan siaran yang bersifat hiburan, penerangan juga siaran yang 

mendatangkan pendapatan seperti iklan, paket siaran sponsor serta paket-paket 

yang lain yang bersifat komersial. 

Pada tanggal 20 Nopember 1978 nama PT. Song And Advertaising 

Service Comercial Radio Broadcasting System diubah menjadi PT. Radio JPI 

melalui Akta Notaris No. 135 dan lokasi kegiatannya pindah. Di lokasi tersebut 

Radio JPI mampu mencapai kemajuan dan berkembang pesat. Selain mencapai 
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kemajuan di bidang siaran juga kemajuan-kemajuan kegiatan di luar program 

siaran. Dengan adanya ketentuan yang dikeluarkan oleh PRSNI tentang kriteria 

Radio Siaran Swasta (RSS) bahwa perusahaan radio tidak boleh menggabung 

dengan kegiatan rumah tangga, mendorong Radio JPI untuk mengusahakan 

studio baru yang memungkinkan mempunyai daya dukung yang lebih baik dan 

strategis. Selain itu di tempat baru mekanisme kerja mulai ditata lagi ke arah 

profesional, terutama di bidang periklanan. Juga mulai dipikirkan kesejahteraan 

karyawan dan partisipasi sosial di lingkungannya. 

Dengan semakin berkembangnya teknologi elektronika serta 

kemajuan sosial budaya masyarakat sekitar, maka untuk memberikan 

pelayanan yang lebih baik lagi bila dibanding dengan kondisi saat itu, PT. 

Radio JPI mulai merintis untuk pindah ke Jalur FM Stereo. Dengan pindah ke 

jalur FM Stereo, maka kualitas suaranya akan terdengar jernih dan tanpa 

gangguan cuaca. Untuk itu upaya yang dilakukan adalah membangun gedung 

baru yang direncanakan untuk siaran FM Stereo dengan Surat Ijin tersebut 

Nomor 1075/PT/208 DITFEK/90 tanggal 28 Februari 1990. Dengan surat ijin  

tersebut PT. Radio JPI melakukan percobaan siaran pada frekuensi 105,08 

Mhz. Akhirnya setelah lewat siaran percobaan sukses, PT. Radio JPI dengan 

frekuensi 105,08 Mhz menetapkan dirinya untuk siaran di jalur FM untuk 

merajai kesuksesan hingga kini. 
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1. Struktur Organisasi PT. Radio JPI  

Struktur organisasi merupakan mekanisme-mekanisme formal 

untuk mengelola organisasi. Dalam struktur organisasi menunjukkan 

kerangka dan susunan perwujudan pola tetap hubungan-hubungan diantara 

fungsi-fungsi, bagian-bagian maupun orang-orang yang menunjukkan 

kedudukan, tugas wewenang dan tanggungjawab. Dalam hal ini struktur 

organisasi PT. Radio JPI adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

52 
 

 
 

GAMBAR IV.1 

STRUKTUR ORGANISASI PERUSAHAAN PT. RADIO JPI-FM 

SURAKARTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : PT. Radio JPI-FM Surakarta 

 

Direksi 

Sentral Manager 

Managing Direktur 

General Servvise 

Public Relation 
Publicity 

Station Manager Teknik Advertising 
Manager 

Program Dept 

Secretary 

Kepustakaan Adm. Siaran Announcer Discotic Produksi 

Adm. Iklan Adm. Keuangan 

Maintence Reception 
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Tugas dan tanggungjawab masing-masing jabatan dalam struktur 

organisasi PT. Radio JPI-FM adalah sebagai berikut: 

a. Direksi 

Direksi bertanggungjawab terhadap jalannya organisasi untuk 

menjamin kelangsungan atau kesinambungan manajemen (mengganti 

atau menghentikan manajer yang tidak cakap), memastikan bahwa 

manajer mengambil tindakan yang bijaksana berkenaan dengan 

tujuan perusahaan, baik dalam soal keuangan maupun operasional. 

b. General Manager/Penanggungjawab 

Bertanggungjawab terhadap organisasi, baik ke dalam maupun keluar 

secara operasional. Keluar bertanggungjawab kepada Bapeti yaitu 

pertanggungjawaban terhadap isi siaran, sedang ke dalam 

bertanggungjawab pada karyawan Radio JPI-FM yaitu terhadap 

kesejahteraannya. 

c. Managing Direktur 

Membantu General Manager dalam pelaksanaan tugas intern 

perusahaan. Bertanggungjawab terhadap seluruh kegiatan yang 

berhubungan dengan radio, dengan menghimpun seluruh jajaran 

karyawan untuk menyelenggarakan kegiatan siaran. Dengan 

demikian meliputi tanggungjawab baik dari segi hard ware maupun 

soft ware.  
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d. Secretary 

Bertugas dan bertanggungjawab terhadap surat menyurat perusahaan 

yang berhubungan dengan pihak luar. 

e. Programme Departemen 

Mempunyai tanggungjawab merealisasi kebijaksanaan-kebijaksanaan 

yang telah digariskan dalam bentuk programma, produksi siaran dan 

mengatur jadwal penyiar, sekaligus administrasi siarannya. 

f. Teknisi 

Bertanggungjawab terhadap kondisi prima dari peralatan siaran. 

g. Station Manager 

Bertanggungjawab terhadap distribusi fisik perangkat siaran dan 

bertugas mengkoordinir aktivitas kerja operator dalam 

mengoperasikan perangkat studio. 

h. Advertising Manager 

Bertanggungjawab atas segala bentuk iklan baik proses penerimaan. 

Pengarsipan dan pemutarannya, serta administrasi keuangan 

perusahaan. 

i. Public Relation Publicity 

Bertugas dan bertanggungjawab terhadap promosi dan pemasaran 

untuk menciptakan image yang baik terhadap perusahaan dan bila 

dipandang perlu juga melakukan penelitian terhadap para audiennya 

sehubungan dengan kegiatan siaran. 
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j. Departemen and Devetion 

Bertugas membantu pelaksanaan kegiatan perusahaan sesuai dengan 

bidangnya, dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaannya kepada 

atasan masing-masing. 

 

2. Kinerja dan Kebijaksanaan Umum  yang Ditempuh Oleh PT. Radio 

JPI - FM 

Daya jangkau PT. Radio JPI tanpa menggunakan antene 

tambahan adalah sebagai berikut: 

a. Kota Surakarta 

b. Kabupaten Karanganyar dan sekitarnya 

c. Kabupaten Sragen dan sekitarnya 

d. Kabupaten Wonogiri dan sekitarnya 

e. Kabupaten Klaten dan sekitarnya 

f. Salatiga 

Dengan daerah jangkauan tersebut PT. Radio JPI menempuh 

kebijaksanaan sebagai berikut: 

a. Kinerja terhadap klasifikasi pendengar 

1) Menurut tingkat usia 

Dibawah 15 tahun  : 10 % 

15 – 25 tahun   : 40 % 

25 – 29 tahun   : 30 % 

30 tahun keatas  : 20 % 
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2) Menurut jenis kelamin 

Wanita  : 50 % 

Pria  : 50 % 

3) Menurut tingkat pendidikan 

SLTP   : 20 % 

SLTA   : 50 % 

PT    : 30 % 

4) Menurut jenis pekerjaan 

Pelajar   : 45 % 

Mahasiswa  : 30 % 

Karyawan   : 10 % 

Executive Muda  : 15 % 

b. Kinerja terhadap Personalia 

1) Untuk jabatan penyiar 

- Minimum lulusan SLTA 

- Menguasai Bahasa Inggris 

- Menguasai trend musik 

- Energik dan tanggap terhadap masalah yang ada, khususnya di 

bidang keradioan 

- Berkepribadian menarik 

2) Untuk Jabatan Operator 

- Minimum lulusan SLTA 

- Mengerti dasar-dasar elektronika 
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- Memahami teknik operating 

- Berkepribadian menarik 

- Memahami trend musik 

3) Untuk jabatan Administrator 

- Minimum lulusan SLTA 

- Menguasai tata laksana administrasi kantor. 

PT. Radio JPI-FM dalam perekrutan karyawannya 

melalui pengumuman yang dikeluarkan dan berdasarkan lamaran 

yang masuk. Untuk proses seleksi karyawannya dilakukan dengan 

wawancara, tes percobaan mengudara, dan tes psikologis yang 

meliputi pengetahuan dan kepribadian. Untuk pengembangannya 

dilakukan dengan training pekerjaan training dan mengirimkan 

sebagian penyiarnya untuk mengkuti kegiatan-kegiatan yang 

menyangkut bidang keradioan, karyawan selain menerima gaji 

pokok juga menerima tunjangan. Dalam hal ini berupa tunjangan 

jabatan, tunjangan kesehatan, tunjangan transportasi dan bonus 

tambahan. Adapun total jumlah karyawan adalah 27 orang, dengan 

kualifikasi sebagai berikut: 

-  Sarjana  : 6 orang 

-  Sarjana Muda : 2 orang 

-  SLTA  : 18 orang 

-  SD   : 1 orang 
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Dari 27 orang tersebut terbagi dalam: 

-  Pimpinan   : 4 orang 

-   Bidang Siaran  : 10 orang 

-   Bidang Komersial  : 2 orang 

-   Bidang Teknik  : 2 orang 

-   Operator   : 5 orang 

-   Penjaga Malam  : 1 orang 

-   Pembantu RT  : 1 orang  

c. Kebijaksanaan terhadap harga iklan 

Iklan merupakan salah satu pemasukan dana terbesar dalam 

kegiatannya. Dalam hal ini Manajer Umum menetapkan tarif iklan 

dan sponsor acara sebagai berikut: 

- Tarif spot iklan per menit sekali putar Rp. 10.000 

- Tarif untuk sponsor acara adalah : 

- Untuk 30 menit Rp. 250.000 

- Untuk 45 menit Rp. 350.000 

- Untuk 60 menit Rp. 450.000 

d. Kebijaksanaan umum perusahaan terhadap persaingan yang semakin 

ketat. 

Agar perusahaan dapat berkembang dan tumbuh dengan 

baik, perusahaan perlu merger. Maksudnya adalah perusahaan 

melakukan penggabungan dengan perusahaan lain yang sejenis 

dengan tujuan untuk memperkuat diri dan untuk efisiensi. Selain itu 
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perusahaan juga merintis dengan melakukan deversifikasi dan 

bekerjasama dengan perusahaan lain. 

Nomor Anggota PRSSNI : 179.IV/1978 

Frekuensi   :  103,35 Mhz 

CallSign   :  PM 5 FIR 

Alamat    : Jl. Mangkubumen Kulon 1 No. 2 Solo    

Kode Pos57139 

Telp.    :  (0271) 738865 

Radius Jangkauan  :  60 Km efektif 

Daerah Jangkauan     : Kota Surakarta, Sragen, Klaten, 

Sukoharjo, Madiun,   Karanganyar, Wonogiri, Boyolali. 

e. Format Siaran 

1) Musik 

Indonesia Populer  : 40 % 

Barat Populer   : 60 % 

2) Program  

   Acara          Rellay   Sendiri 

Sandiwara       -         - 

Keagamaan          1,1 %     9,3 % 

Berita          48,6 %        - 

Informasi   -   13,7 % 

Features      -   23,3 % 
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3. Sekilas Tentang Program Acara Siaran Musik Radio JPI-FM 

Seperti telah disebutkan di muka bahwa dalam penelitian ini akan 

mengambil lokasi di Radio JPI-FM Surakarta. Radio JPI-FM setiap harinya 

mengudara mulai pukul 05.00 WIB sampai pukul 01.00 WIB. Ini berarti 

setiap hari radio JPI mengudara selama 20 jam atau bila dihitung dalam 

menit sebanyak 1200 menit. 

Dalam pembuatan program, Radio JPI-FM menyusun mata 

acaranya berdasarkan harinya. Dalam arti, sebuah program akan berbeda 

setiap harinya, tetapi akan sama dalam setiap minggunya, untuk hari yang 

sama. Seperti misalnya, acara hari Senin akan berbeda dengan acara hari 

Selasa, Rabu dan seterusnya. Akan tetapi acara hari Senin akan sama 

dengan acara hari Senin pada minggu berikutnya. 

Acara hiburan musik radio JPI dibagi menjadi: 

- Pilihan/kontak  pendengar 

- Hiburan musik/lagu-lagu 

- Kategori musik/lagu-lagu Indonesia 

- Kategori musik/lagu-lagu Barat 

 

B. Diskripsi Data 

1. Frekuensi Siaran Acara Musik Radio JPI-FM 

Frekuensi  siaran acara musik pada PT. JPI-FM selama periode 

Januari-Februari 2004, yaitu berbagai berikut: 
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Tabel IV.1 

Frekuensi Siaran Acara Siaran Musik Radio JPI-FM 

Periode Januari-Februari 2004 

Pilihan/Kontak 
Pendengar 

Hiburan 
Musik/ Lagu 

Dangdut 

 Kategori 
Musik/ lagu 

Barat 

Kategori 
Musik/ Lagu 

Indonesia 
Jumlah Hari 

F % F % F % F % F % 
Senin 40 2.07 88 4.56 67 3.47 61 3.16 256 13.26 
Selasa 45 2.33 99 5.13 68 3.52 76 3.94 288 14.92 
Rabu 45 2.33 108 5.60 71 3.68 82 4.25 306 15.85 
Kamis 45 2.33 99 5.13 62 3.21 82 4.25 288 14.92 
Jum’at 36 1.87 108 5.60 61 3.16 83 4.30 288 14.92 
Sabtu 45 2.33 90 4.66 60 3.11 75 3.89 270 13.99 
Minggu 18 0.93 99 5.13 55 2.85 62 3.21 234 12.12 
Jumlah  274 14.20 691 35.80 444 23.01 521 26.99 1930 100 

 

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa selama periode Januari – 

Februari 2004, radio JPI-FM menyiarkan acara siaran musik/lagu sebanyak 

1930 kali, dengan perincian acara pilihan/kontak pendengar sebanyak 274 

kali, hiburan musik/lagu dangdut sebanyak 691 kali, kategori musik/lagu 

barat sebanyak 444 kali, kategori musik/lagu Indonesia sebanyak 521 kali. 

 

2. Volume Siaran Lagu di Radio JPI-FM 

Volume  siaran lagu di PT. JPI-FM selama periode Januari-Februari 

2004, yaitu berbagai berikut : 
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Tabel IV.2 

Volume Siaran Lagu di Radio JPI-FM  Periode 

Januari-Februari 2004 

Pilihan/Kontak 
Pendengar 

Hiburan 
Musik/ Lagu 

Dangdut 

 Kategori 
Musik/ lagu 

Barat 

Kategori 
Musik/ Lagu 

Indonesia 
Jumlah Hari 

F % F % F % F % F % 
Senin 360 2.68 600 4.46 450 3.35 510 3.79 1920 14.29  
Selasa 360 2.68 600 4.46 450 3.35 510 3.79 1920 14.29  
Rabu 310 2.31 650 4.84 450 3.35 510 3.79 1920 14.29  
Kamis 360 2.68 600 4.46 420 3.13 540 4.02 1920 14.29  
Jum’at 310 2.31 650 4.84 420 3.13 540 4.02 1920 14.29  
Sabtu 380 2.83 580 4.32 450 3.35 510 3.79 1920 14.29  
Minggu 420 3.13 540 4.02 450 3.35 510 3.79 1920 14.29  
Jumlah  2500 18.60 4220 31.40 3090 22.99 3630 27.01 13440 100 

 

 
Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa selama periode Januari – 

Februari 2004, radio JPI-FM mengudarakan program acara siaran musik/lagu 

sebanyak 13440 kali, dengan perincian sebagai berikut: 

a. Waktu untuk penyiaran pilihan/kontak pendengar sebanyak 2500 menit 

b. Waktu untuk penyiaran hiburan musik/lagu dangdut sebanyak 4220 menit 

c. Waktu untuk penyiaran kategori musik/lagu Barat sebanyak 3090 menit 

d. Waktu untuk penyiaran kategori musik/lagu Indonesia sebanyak 3630 

menit 

Dari keterangan tersebut di atas, terlihat bahwa penyiaran hiburan 

musik/lagu mempunyai siaran lebih banyak jika dibandingkan dengan jenis 

hiburan yang lain. seperti dijelaskan dimuka, bahwa ini berkaitan erat dengan 

fungsi radio sebagai alat hiburan. Dengan menyajikan hiburan yang lebih 

banyak, diharapkan dapat menjaring pendengar yang lebih banyak, karena 

pada dasarnya orang mendengarkan radio untuk mencari hiburan. Untuk 
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memuaskan pendengarnya, PT. JPI-FM melakukan beberapa strategi 

pengembangan produknya sebagai upaya peningkatan kepuasan pendengar.  

 

C. Strategi pengembangan program musik yang dijalankan PT. JPI-FM 

Dari data yang diperoleh penulis, strategi pengembangan produk 

yang dijalankan PT. JPI-FM adalah dengan melakukan strategi pengembangan 

produk secara internal, yaitu perusahaan menjalankan pengembangan produk 

di dalam perusahaan itu sendiri. Di dalam menjalankan pengembangan 

produknya perusahaan lebih banyak menekankan kepada perbaikan dan 

penyempurnaan terhadap atribut produk yang ada dan hanya sebagian kecil 

usaha ke arah menciptkan atribut baru. 

Strategi produk yang dijalankan adalah dengan mengembangkan 

atribut produk melalui : 

1. Pengaturan waktu penyiaran yang disesuaikan dengan jenis musik 

Jika sebelumnya, dalam menyiarkan acara siaran musik tidak begitu 

memperhatikan waktu penyiarannya. Maka setelah dijalankan strategi 

pengembangan pada waktu penyiaran, dalam menyiarkan acara siaran 

musik, waktu penyiaran disesuaikan dengan jenis musik yang akan 

disiarkan. Jika dulu lagu-lagu dangdut disiarkan malam hari, sekarang 

lagu dangdut disiarkan siang hari. 

2. Pengaturan lama penyiaran 

Dalam meningkatkan kepuasan pendengar, Radio  JPI-FM mengadakan 

pengaturan lama penyiaran bagi acara siaran musik. Sebelum dijalankan 
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strategi pengembangan, lama penyiaran setiap acara siaran musik sama, 

yaitu 1 (satu) jam. Tapi setelah strategi pengembangan dijalankan lama 

penyiaran siaran musik untuk setiap acara berbeda, tergantung dari 

banyaknya keinginan pendengar. 

3. Perbaikan pada keselaranan/harmoni musik 

Ini adalah hubungannya dengan waktu penyiaran. Misalnya, lagu 

nostalgia paling sesuai disiarkan pada malam hari. Lagu pop paling 

sesuai disiarkan pada pagi sampai malam hari. Untuk itu, perlu adanya 

perbaikan pada pagi sampai malam hari. Untuk itu, perlu adanya 

perbaikan pada keselarasan/harmoni musik, karena selama ini 

keselarasan/harmoni musik kurang mendapatkan perhatian dalam acara 

siaran musik di radio JPI-FM. 

4. Penambahan koleksi jenis musik 

Dengan semakin banyaknya penyanyi-penyanyi baru dan bermunculan 

bermacam-macam jenis musik baru, maka untuk lebih meningkatkan 

kepuasan pendengarnya, radio JPI-FM selalu menambah koleksi kaset 

yang dimilikinya. Agar tidak ketinggalan jaman dan selalu mengikuti 

perkembangan trend musik baik dari dalam negeri maupun dari luar 

negeri. 

5. Perbaikan kwalitas penyiar radio 

Penyiar radio merupakan komponen yang tidak kalah penting dalam 

acara siaran musik. Karena bagaimanapun acara siaran musik, jika tidak 

ditunjang dengan kwalitas penyiar yang baik, hal itu bisa mengakibatkan 
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acara siaran musik tersebut tidak disukai pendengar. Oleh karena itu, PT. 

JPI-FM dalam meningkatkan kwalitas penyiarnya melakukan cara-cara 

sebagai berikut, yaitu : memberikan diklat-diklat untuk menjadi penyiar 

yang baik, mengadakan studi banding dengan beberapa stasiun radio 

swasta lainnya yang bonafide di beberapa kota besar, yaitu : Radio 

Imelda FM di Semarang, Radio Yasika FM di Yogyakarta dan Radio 

Pambors di Jakarta. 

Dimana semua strategi pengembangan yang dijalankan PT. JPI-FM 

tersebut, dimaksudkan untuk menambah kepuasan layanan kepada pendengar 

dalam menghadapi persaingan-persaingan di dunia bisnis yang sejenis. 

Program acara di Radio JPI-FM antara lain : manca 10, hot plate, 

romania, legenda dangdut, JPI berseri, JPI proaktif, warta berita, sandiwara 

radio, request lagu, dsb. 

 

D. Deskripsi Penelitian 

1. Kriteria penelitian 

Dalam Menentukan subyek penelitian maka dilakukan kriteria 

sebagai berikut : 

a. Yang digunakan sebagai responden adalah yang berumur antara 20 

sampai dengan 50 tahun. 

b. Jumlah responden yang diambil sebanyak  100 responden. 

c. Karakteristik pendengar yang digunakan untuk analisis data kualitatif 

terbagai dalam 2 kriteria, yaitu: 
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-   Berdasarkan jenis kelamin, meliputi laki-laki dan perempuan. 

-  Berdasarkan tingkat usia, dikelompokkan menjadi 5, yaitu : 25–30 

tahun, 31–35 tahun, 36–40 tahun, 41–45 tahun, dan 46–50 tahun.  

 

2. Karakteristik Pendengar 

a. Jenis Kelamin 

Responden meliputi laki-laki dan perempuan, diambil secara 

acak lewat pembagian angket pertanyaan. 

 

Tabel IV.3 

Karakteristik Pendengar Berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin Frekuensi % 

Laki-laki 52 52,00 % 

Perempuan 48 48,00 % 

Jumlah 100 100,00 % 

  Sumber : Data Primer. 

 

Berdasarkan dari hasil penyebaran angket menunjukkan bahwa 

sebagian besar responden yang mendengarkan acara siaran musik radio 

PT. JPI-FM adalah berjenis kelamin laki-laki sebanyak 52 orang atau 

52,00 %. Untuk jenis kelamin perempuan sebanyak 48 orang atau 

48,00%. 
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b. Tingkat Usia 

Tingkat usia seseorang dapat mempengaruhi dirinya dalam 

mengambul keputusan. Usia responden yang diambil dikelompokkan 

menjadi 5 tingkatan usia, yaitu :  

Tabel IV.4 

Karakteristik Pendengar Berdasarkan Tingkat Usia 

Tingkat Usia Frekuensi % 

25 – 30 25 25,00 % 

31 – 35 28 28,00 % 

36 – 40 30 30,00 % 

41 – 45 10 10,00 % 

46 – 50 7 7,00 % 

Jumlah 100 100,00 % 

          Sumber : Data Primer. 

 

Berdasarkan dari hasil penyebaran angket, menunjukkan bahwa 

sebagian besar responden yang mendengarkan acara siaran musik radio 

PT. JPI-FM adalah berusia antara 25 – 30 tahun sebanyak 25 orang atau 

25,00 %, antara 31 – 35 tahun sebanyak 28 orang atau 28,00 %, antara 36 

– 40 tahun sebanyak 30 atau 30,00 %, antara 41 – 45 tahun sebanyak 

10,00 % dan antara 46 – 50 tahun sebanyak 7 orang atau 7,00%. 

 

E.   Analisis Data 

1.     Uji Validitas   

Uji validitas merupakan suatu pengujian terhadap ketepatan dan 

kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Validitas 
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dinyatakan secara empiris oleh validitas yang disebut dengan corrected item 

total correlation berdasarkan analisis kesahihan butir sebagai kriteria 

pemilihan item berdasarkan batasan korelasi rbt ≥ 0,195. Semua item yang 

mencapai koefisien korelasi minimal 0,195 daya pembedanya dianggap 

memuaskan (Arikunto, 1996). 

Berdasarkan hasil uji validitas dengan Program Print Out SPSS 

dapat disimpulkan bahwa untuk kuesioner waktu penyiaran, lama penyiaran, 

keselarasan/harmoni musik, jenis musik dan kualitas penyiar yang 

mempengaruhi strategi produk sebagai upaya peningkatan kepuasan 

pendengar pada acara siaran musik PT. Radio JPI-FM Surakarta dari 100 

item pertanyaan semuanya 100 % berstatus valid dan yang tidak valid atau 

gugur tidak ada (0 %).  

 

Tabel IV.11 

Hasil Uji Validitas Data 

Koefisien Keterangan 

X1 X2 X3 X4 X5 
Rbt 

X1 X2 X3 X4 X5 
0,726 

0,610 

0,743 

0,636 

0,601 

0,488 

0,626 

0,661 

0,564 

0,773 

0,195 

0,195 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 
Sumber : Data Primer Yang Telah Diolah. 

 

Keterangan :  

V =  Valid 

TV =  Tidak Valid 
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Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa hasil uji validitas untuk 

kuesioner waktu penyiaran, lama penyiaran, keselarasan/harmoni musik, 

jenis musik dan kualitas penyiar yang mempengaruhi strategi 

pengembangan produk terhadap kepuasan pendengar pada PT. Radio JPI-

FM Surakarta dari 100 item pertanyaan semuanya berstatus valid (rhitung > 

rtabel ) dan yang tidak valid atau gugur tidak ada. 

 

2.   Uji Reabilitas Penelitian 

Sesuai dengan yang diuraikan di Bab III tentang reabilitas 

menunjukkan sejauhmana pengukuran dapat memberikan hasil yang tidak 

berbeda jauh jika pengukuran ulang pada subyek  yang sama. Namun 

demikian berarti bahwa reabilitas harus diuji dengan cara melakukan 

pengujian ulang. 

Uji reabilitas mengacu pada konsistensi atau kepercayaan hasil 

ukur yang mengandung makna kecermatan hasil pengukuran, semakin 

tinggi koefisien reabilitas mendekati angka 1,00 berarti semakin tinggi 

reabilitasnya. 

Untuk mempercepat pemrosesan uji reabilitas ini penulis 

menggunakan pedoman Arikunto (1992:197) dan program SPSS dapat 

diketahui hasil total sebagai berikut  : 

rhitung  >  rtabel  ( variabel produk ) 

   0,8429  >  1,95 
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rhitung  >  rtabel  ( variabel kepuasan ) 

   0,8936  >  1,95 

 

Dari hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa seluruh item 

pertanyaan untuk variabel produk dan variabel kepuasan adalah realibel. 

 

3. Regresi Linier Berganda 

Studi tentang pengaruh strategi pengembangan produk terhadap 

kepuasan pendengar pada  PT. Radio JPI-FM Surakarta, bertujuan untuk 

mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap 

kepuasan pendengar.  

Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian dan setelah melalui 

tahapan proses pengolahan data diperoleh hasilnya, yang kemudian dapat 

diimplementasikan dalam bentuk analisis sebagai berikut : 

 

Tabel IV.12 

Matrik Koefisien Regresi Linier Berganda  
Berdasarkan Penilaian Kepuasan 

 
Variabel Koefisien Standard Error t-statistik 

X1 1,788 0,442 4,044 
X2 0,765 0,294 2,601 
X3 0,938 0,249 3,768 
X4 1,073 0,218 4,924 
X5 1,144 0,442 2,587 

Constant -9,743 2,229 -4,372 

Sumber : Data Hasil Pengolahan SPSS 
. 
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Dari hasil perhitungan SPSS diketahui bahwa Adjuste R Squared 

sebesar 0,869 yang berarti 86,9 % variabel dipengaruhi oleh variabel waktu 

penyiaran, lama penyiaran, keselarasan/harmoni musik, jenis musik dan 

kualitas penyiar dan 13,1 % sisanya diperngaruhi oleh variabel lain. 

Dengan demikian persamaan regrsesinya adalah sebagai berikut : 

Y = -9,743 + 1,788X1 + 0,765X2 + 0938X3 + 1,073X4 + 1,144X5 + e 

a = -9,743 Nilai konstanta yang bertanda negatif menandakan   

bahwa jika waktu penyiaran, lama penyiaran, 

keselarasan/harmoni musik, jenis musik dan kualitas 

penyiar tidak ada maka kepuasan pendengar akan 

menurun. 

b1 = 1,788 Nilai koefisien regresi variabel waktu penyiaran yang 

bertanda positif 1,788 menunjukkan hubungan searah 

antara variabel waktu penyiaran dengan kepuasan 

pendengar. Hal ini menandakan bahwa tingkat waktu 

penyiaran akan mampu meningkatkan kepuasan 

pendengar. 

b2 = 0,765 Nilai koefisien regresi variabel lama penyiaran yang 

bertanda positif 0,765 menunjukkan hubungan searah 

antara variabel lama penyiaran dengan kepuasan 

pendengar. Hal ini menandakan bahwa tingkat lama 

penyiaran akan mampu meningkatkan kepuasan 

pendengar. 
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b3 = 0,938 Nilai koefisien regresi variabel keselarasan/harmoni 

musik yang bertanda positif 0,938 menunjukkan 

hubungan searah antara variabel keselarasan/harmoni 

musik dengan kepuasan pendengar. Hal ini menandakan 

bahwa tingkat keselarasan/harmoni musik akan mampu 

meningkatkan kepuasan pendengar. 

b4 = 1,073 Nilai koefisien regresi variabel jenis musik yang 

bertanda positif 1,073 menunjukkan hubungan searah 

antara variabel jenis musik dengan kepuasan pendengar. 

Hal ini menandakan bahwa jenis musik akan mampu 

meningkatkan kepuasan pendengar. 

b5 =  1,144 Nilai koefisien regresi variabel kualitas penyiar yang 

bertanda positif 1,144 menunjukkan hubungan searah 

antara variabel kualitas penyiar dengan kepuasan 

pendengar. Hal ini menandakan bahwa tingkat kualitas 

penyiar akan mampu meningkatkan kepuasan pendengar. 

 

4. Uji t 

Uji t ini bertujuan untuk menguji, apakah variabel independen 

waktu penyiaran, lama penyiaran, keselarasan/harmoni musik, jenis musik 

dan kualitas penyiar secara individu (dengan mengasumsikan variabel yang 

lain tetap) mampu mempengaruhi besarnya variabel dependen kepuasan 

pendengar.  
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a. Uji-t Variabel Waktu Penyiaran (X1 )  

Dari perhitungan diperoleh t hitung = 4,044 > ttabel = 1,980 maka variabel 

waktu penyiaran mampu mempengaruhi kepuasan pendengar dengan 

Ho ditolak dan Ha diterima. Artinya secara individu variabel waktu 

penyiaran berpengaruh secara positif terhadap kepuasan pendengar PT. 

JPI-FM Solo.  

b. Uji-t Variabel Lama Penyiaran (X2) 

Dari hasil perhitungan diperoleh thitung = 2,601 > ttabel = 1,980, maka 

variabel lama penyiaran mampu mempengaruhi kepuasan pendengar 

dengan Ho diterima dan  Ha ditolak. Artinya secara individu variabel 

lama penyiaran mampu mempengaruhi secara signifikan terhadap 

kepuasan pendengar PT. JPI-FM Solo.  

c. Uji-t Variabel Keselarasan/harmoni musik (X3)  

Diperoleh thitung = 3,768 > ttabel = 1,980; maka variabel 

keselarasan/harmoni musik mampu mempengaruhi kepuasan pendengar 

dengan Ha diterima dan Ho ditolak. Artinya secara individu variabel 

keselarasan/harmoni musik mampu mempengaruhi secara signifikan 

terhadap kepuasan pendengar PT. JPI-FM Solo. 

d. Uji-t Variabel Jenis Musik (X4)  

Diperoleh thitung = 4,924 > ttabel = 1,980, maka variabel jenis musik 

mampu mempengaruhi kepuasan pendengar dengan Ha diterima dan Ho 

ditolak. Artinya secara individu variabel jenis musik mampu 
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mempengaruhi secara signifikan terhadap kepuasan pendengar PT. JPI-

FM Solo. 

e. Uji-t Variabel Kualitas Penyiar (X5)  

Diperoleh thitung = 2,587 > ttabel = 1,980; maka variabel kualitas penyiar 

mampu mempengaruhi kepuasan pendengar dengan Ho ditolak dan Ha 

diterima. Artinya secara individu variabel kualitas penyiar mampu 

mempengaruhi secara signifikan terhadap kepuasan pendengar PT. JPI-

FM Solo.  

 

5.   Uji F-statistik 

Dari hasil perhitungan dengan menggunakan program bantu SPSS, 

diketahui besarnya Fstatistik = 124,231 sedangkan nilai Ftabel dengan 

menggunakan α = 0,05 dan df1 = 5; df2 = 94 (F(0,05;5;99)), diperoleh nilai Ftabel 

sebesar 2,29. Secara bersama-sama variabel independen (waktu penyiaran, 

lama penyiaran, keselarasan/harmoni musik, jenis musik dan kualitas 

penyiar) mempengaruhi kepuasan pendengar PT. JPI-FM Solo. 

 

6. Uji Asumsi Klasik 

a) Uji Multikolinieritas  

Multikolineritas adalah adanya hubungan linier yang sempurna 

atau pasti, diantara beberapa atau semua variabel yang menjelaskan dari 

model regresi. Multikolonieritas terjadi jika tedapat korelasi di antara 

variabel bebas. 



 

 

75 
 

 
 

Tabel berikut merupakan hasil print-out computer, seperti 

disajikan tabel sebagai berikut : 

 

Tabel IV.13 
 

                      Hasil Uji Multikolonieritas Dependent Variabel X1  

                       dengan Independent Variable X2, X3, X4 dan X5 

 

Variabel r2 R2 Keterangan 

X1 – X2 0,367 0,869 Tidak terjadi 
X1 – X3 0,314 0,869 Tidak terjadi 
X1 – X4 0,184 0,869 Tidak terjadi 
X1 – X5 0,814 0,869 Tidak terjadi 
X2 – X3 0,168 0,869 Tidak terjadi 
X2 – X4 0,201 0,869 Tidak terjadi 
X2 – X5 0,419 0,869 Tidak terjadi 
X3 – X4 0,202 0,869 Tidak terjadi 
X3 – X5 0,284 0,869 Tidak terjadi 
X4 – X5 0,116 0,869 Tidak terjadi 

Sumber: Hasil Komputer Yang Diolah Dengan program SPSS  
 

Berdasarkan dari hasil perhitungan terlihat bahwa R2 mc 

(0,869) lebih besar dari r2, yang berarti bahwa variabel independen tidak 

ada multikolinieritas. 

 

b) Uji Heteroskedasitas 

Heterokedastisitas terjadi karena perubahan situasi yang tidak 

tergambarkan dalam spesifikasi model regresi atau jika residu tidak 

memiliki varians yang konstan. Heterokedastisitas terjadi karena varians 

yang ditimbulkan oleh varians bebas terhadap variabel terikat. 
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Hasil perhitungan komputer didapat t-hitung untuk masing-

masing variabel bebas disajikan pada tabel sebagai berikut: 

 

Tabel IV.14 

Hasil Uji Heterokedastisitas 
 

White Heteroskedasticity Test: 
F-statistic 3,179 Prob. 0,000 

Obs*R-Square 0,108   
Variable Coefficient t-Statistic Sig. 

X1 -0,141 -0,612 0,542 
X2 -0,063 -0,409 0,684 
X3 -0,244 -1,724 0,087 
X4 -0,132 1,166 0,246 
X5 -0,029 -0,108 0,898 

Sumber: Hasil Komputer yang Diolah Dengan program SPSS 
 

Hasil uji heteroskedastisitas memberikan nilai obs*R-Square 

sebesar 0,108 dengan nilai α di atas 0,05. Berdasarkan dari hasil 

perhitungan tersebut maka tidak ada heterokedastisitas terhadap 

variabel-variabel bebas yang dijadikan model penelitian. 

 

c) Uji Autokorelasi 

Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah dari 

model yang dihasilkan tersebut mengandung autokorelasi atau tidak, 

yaitu adanya nilai dari Durbin Watson. Jika terjadi auotkorelasi maka 

DW > DU. 

Berdasarkan hasil uji autokoreasi diperoleh nilai DW (1,85) > 

DU (1,78) maka tidak terjadi autokorelasi. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

1. Pada hasil analisis ditunjukkan bahwa tanggapan responden terhadap 

pernyataan-pernyataan dalam kuesioner adalah positif, hal ini menunjukkan 

secara deskriptif tanggapan responden relatif setuju. Variabel waktu 

penyiaran, lama penyiaran, keselarasan/harmoni musik, jenis musik, penyiar 

radio sangat berkaitan dengan tingkat kepuasan pendengar pada PT Radio 

JPI-FM Surakarta. 

2. Diperoleh hasil bahwa secara individu, variable independen (waktu 

penyiaran, lama penyiaran, keselarasan/harmoni musik, jenis musik dan 

kualitas penyiar) secara positif berpengaruh terhadap variable dependen 

(kepuasan pendengar) pada PT. Radio JPI-FM  Surakarta. 

3. Diperoleh hasil bahwa secara bersama-sama variabel independen (waktu 

penyiaran, lama penyiaran, keselarasan/harmoni musik, jenis musik dan 

kualitas penyiar) sudah dapat mempengaruhi kepuasan pendengar pada PT. 

Radio JPI-FM Surakarta. 

4. Dari hasil adjusted R squared terdapat pengaruh variabel independen sebesar 

0,869. Yang menunjukkan bahwa 86,9 % mempunyai variasi perubahan 

variavel dependen. Sisanya yaitu 13,1 % dipengaruhi oleh variabel lain. Hal 

ini menunjukkan bahwa model yang digunakan baik. 
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5. Variabel jenis musik merupakan variabel yang paling dominan berpengaruh 

terhadap tingkat kepuasan pendengar pada PT. Radio JPI-FM Surakarta. 

 

B. Saran-Saran 

1. Strategi produk yang dilakukan oleh PT. JPI-FM sudah bagus. Untuk itu 

perlu dipertahankan dan jika mungkin agar lebih ditingkatkan lagi, sehingga 

pendengar akan mendapatkan kepuasan dan keinginannya dalam 

mendengarkan acara siaran musik. 

2. Dasi hasil kuesioner yang disebarkan kepada responden didapat masukan-

masukan agar Radio JPI-FM dalam meningkatkan keselarasan/keharmonisan 

musiknya memperhatikan kesesuaian antara waktu penyiaran dengan jenis 

musik yang dipilih. Dimana nantinya akan didapatkan keselarasan/harmoni 

musik yang sesuai dengan keinginan pendengar yang nantinya akan dapat 

meningkatkan kepuasan pendengar dalam mendengarkan acara siaran musik 

di Radio JPI-FM. 

3. Karena faktor jenis musik mempunyai pengaruh yang besar terhadap 

kepuasan pendengar Radio PT. JPI-FM maka perlu untuk lebih 

meningkatkan lagi pemilihan jenis musik yang akan diputar agar pendengar 

terus meningkat. 

 


