
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Media informasi yang berkaitan dengan masyarakat pada zaman yang modern saat

ini sangat menunjang mobilitas dan gaya hidup konsumen. Konsumen cenderung

memiliki ketergantungan akan suatu media yang berisikan tentang informasi

dimana konsumen dapat mengakses dan berkomunikasi didalamnya. Salah satu

media yang digemari konsumen ialah radio.

Radio merupakan salah satu sarana penyampaian informasi, hiburan, dan dapat

melaksanakan ilmu pendidikan bagi masyarakat yang menunjang pengetahuan,

seni, dan kreatifitas bagi pendengarnya. Radio juga sebagai media yang efektif

bagi masyarakat karena jangkauan yang luas dapat mempengaruhi masyarakat

untuk tetap setia mendengarnya.

Hal yang paling umum dalam mempengaruhi kebutuhan manusia dalam hal

hiburan antara lain adalah musik, di era yang modern ini musik dapat ditemukan

dimana saja, di kalangan atas maupun bawah, misalkan di media elektronik

seperti radio.
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RRI merupakan satu-satunya radio yang menyandang nama negara yang siarannya

ditujukan untuk kepentingan bangsa dan negara. RRI sebagai Lembaga Penyiaran

Publik yang independen, netral dan tidak komersial yang berfungsi memberikan

pelayanan siaran informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol sosial, serta

menjaga citra positif bangsa di dunia internasional.

RRI memiliki 4 programa yaitu Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4. Pro 2 berada didalam

frekuensi 92,5 fm yang terdiri dari berbagai macam acara yang menarik, RRI Pro

2 fm diharapkan dapat memberikan inovasi baru bagi pendengar, hal itu

dibuktikan dengan adanya program-program unggulan yang disajikan oleh RRI

Pro 2 fm, upaya inovasi program yang dilakukan secara maksimal dapat

meningkatkan jumlah pendengar dan secara berkesinambungan akan tercapai pula

target yang dituju oleh Lembaga Penyiaran Publik RRI Pro 2 fm. Salah satu

kegiatan yang dilakukan guna menunjang keberhasilan ialah dengan

meningkatkan kualitas pelayanan yang dilakukan.

Seluruh kegiatan terkait pelayanan sangat penting karena adanya pelayanan yang

maksimal membuat Lembaga Penyiaran dapat memberikan suatu informasi

kepada pendengar untuk menciptakan dan menanamkan kesadaran akan

pelayanan yang diberikan. Besar kecilnya proses layanan yang dilakukan

menyesuaikan dengan keinginan dan minat pendengar.

Berikut ini gambaran data frekuensi siaran program dan jumlah pendengar

interaktif RRI Pro 2 fm periode Januari 2012 – Desember 2014.
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Tabel 1. 1  Frekuensi Siaran Program dan Jumlah Pendengar Interaktif
Radio Republik Indonesia (RR1) Pro 2 Fm di Bandar Lampung
Periode Januari 2012 – Desember 2014

Tahun Bulan
Durasi Siaran

(jam)

Pendengar

(orang)

Persentase

Perubahan

Jumlah

Januari 589 17.996

Februari 532 14.512 -19,35

Maret 589 17.287 19,12

April 570 18.242 5,52

Mei 589 17.121 -6,14

2012 Juni 570 15.928 -6,70

Juli 592 17.856 12,10

Agustus 570 19.016 6,50

September 589 19.986 5,10

Oktober 589 20.216 1,15

November 570 21.682 7,25

Desember 589 21.968 1,40

Januari 589 18.563 -15,50

Februari 532 18.886 1,74

Maret 589 19.584 3,70

April 570 17.203 -12,16

Mei 589 19.256 11,93

2013 Juni 570 16.854 -12,48

Juli 592 22.056 30,87

Agustus 570 22.086 0,14

September 589 21.986 -0,45

Oktober 589 20.586 -6,36

November 570 19.857 -3,54

Desember 589 20.286 2,16
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Tabel 1. 1  Frekuensi Siaran Program dan Jumlah Pendengar Interaktif
Radio Republik Indonesia (RR1) Pro 2 Fm di Bandar Lampung
Periode Januari 2012 – Desember 2014 (lanjutan)

Tahun Bulan
Durasi Siaran

(jam)

Pendengar

(orang)

Persentase

Perubahan

Jumlah

Januari 589 17.998 -11,27

Februari 532 18.562 3,13

Maret 589 19.886 7,13

April 570 20.912 5,15

Mei 589 16.216 -22,45

2014 Juni 570 16.854 3,93

Juli 592 16.046 -4,79

Agustus 570 17.642 9,95

September 589 18.686 5,91

Oktober 589 20.896 11,82

November 570 21.214 1,52

Desember 589 21.899 3,22

Jumlah durasi dan pendengar 20.814 685.284

Rata-rata persentase kenaikan 1,12

Dari data pada Tabel 1.1 menunjukkan jumlah pendengar tertinggi terjadi pada

bulan Agustus 2013 dan penurunan tertinggi pada bulan Februari 2012, sedangkan

persentase kenaikan tertinggi terjadi pada bulan juli 2013. Berdasarkan data

tersebut dapat disimpulkan bahwa jumlah pendengar masih mengalami fluktuasi.

Sumber: RRI Pro 2 fm
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Program acara bercanda bareng request (BARBEQUE) adalah program yang

dilaksanakan pada pukul 16.00 – 17.30 dengan durasi waktu 90 menit pada hari

senin sampai dengan jum’at, acara ini merupakan salah satu program unggulan

yang diberikan kepada pendengar setia RRI Pro2 fm yang di dalamnya berisi

siaran siaran yang bermanfaat, mendidik dan menghibur setiap pendengarnya.

Acara ini juga memberikan kesempatan untuk sahabat-sahabat kreatif me-request

lagu indonesia, memberikan informasi terkini, salam dan sapa di awal dan akhir

acara, menyampaikan ucapan selamat sore untuk pendengar lainnya, selain itu

program acara ini juga diisi oleh penyiar yang profesional dimana penyiar tersebut

telah berkomunikasi sesuai tingkatan bahasa pendengar, mengerti keinginan dari

pendengar, tidak menyinggung pendengar, menggunakan bahasa yang sopan dan

penyiar bewawasan luas (bahasan yang berkualitas).

Tabel 1.2 Program Acara Bercanda Bareng Request (BARBEQUE)

NAMA
ACARA

JENIS
SIARAN

TUJUAN HARI PUKUL DURASI

Bercanda
Bareng
Request
(BARBEQUE)

Hiburan
Memberikan kesempatan untuk
pendengar merequest lagu
Indonesia terbaru dan
menyampaikan ucapan selamat
sore untuk pendengar yang lain.

Senin
s/d
Jumat

16.00-
17.30

90 Menit

Informasi

Memberikan informasi tentang
berita terkini, ilmu pendidikan,
wawasan umum terbaru terbaru,
selain itu memberikan  informasi
dan  rekomendasi tentang
weekend, wisata kuliner dan
travelling untuk pendengar yang
akan menjalani weekend esok
harinya.

Sumber : RRI Pro 2 fm 2014
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Berdasarkan Tabel 1.2 berjalannya program acara ini memberikan pengetahuan

atau wawasan yang luas, serta memasukan unsur-unsur pendidikan kepada

pendengarnya, karena pendengar pada acara ini kebanyakan dari kalangan pelajar

dan mahasiswa, meskipun RRI pro 2 fm menargetkan acara BARBEQUE ini

kepada semua kalangan.

Jenis siaran hiburan memberikan kesempatan untuk pendengar merequest lagu

Indonesia terbaru dan menyampaikan ucapan selamat sore untuk pendengar yang

lain dan jenis acara informasi memberikan informasi tentang berita terkini, ilmu

pendidikan, wawasan umum terbaru terbaru,  selain itu memberikan  informasi

dan  rekomendasi tentang weekend, wisata kuliner dan travelling untuk pendengar

yang akan menjalani weekend esok harinya.
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Tabel 1.3 Data jumlah penelpon program acara Bercanda Bareng Request
(BARBEQUE) periode Januari - Desember tahun 2014

Tahun Bulan
Durasi Siaran

(jam)

Penelpon

(orang)

Persentase

Perubahan

Jumlah

Pendengar

Januari 42 173

Februari 35 155 -10,4%

Maret 42 198 27,7%

April 40 185 -6,6%

Mei 42 167 -9,7%

2014 Juni 40 192 15,0%

Juli 42 198 3,1%

Agustus 42 210 6,1%

September 40 205 -2,4%

Oktober 42 187 -8,8%

November 40 193 3,2%

Desember 42 203 5,2%

Jumlah 489 2266

Rata-rata persentase kenaikan 2,04%

Sumber: RRI Pro 2 Fm

Berdasarkan tabel 1.3 Data penelpon pada periode Januari - Desember 2014

mengalami fluktuasi. Adanya jumlah penelpon terbanyak pada bulan Agustus

2014 yaitu sebesar 210 penelpon dengan jumlah presentase sebesar 6,1%

,sedangkan jumlah penelpon paling sedikit ada pada bulan Mei 2014 yaitu

sebanyak 167 penelpon dengan presentase perubahan jumlah pendengar dari

bulan sebelumnya sebesar -9,7%.
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Untuk mendukung keberhasilan Pro 2 fm dibutuhkannya kualitas pelayanan yang

baik, dengan menggunakan faktor faktor yang mempengaruhi keberhasilan RRI

Pro 2 fm dalam menjalankan suatu programnya, faktor-faktor yang ada dalam

kualitas pelayanan adalah empati (empathy), keandalan (reliability), ketanggapan

(responsiveness), jaminan (assurance), dari data dan informasi yang diperoleh

RRI Pro 2 fm penelitian ini menggunakan indikator (empathy, reliability,

responsiveness, dan assurance).

Menurut Kotler dan Keller (2013) kualitas layanan merupakan segala bentuk

aktifitas yang dilakukan oleh perusahaan guna memenuhi harapan konsumen.

Berikut adalah indikator kualitas layanan :

Empati (Empathy)

Empati yaitu kondisi memperhatikan dan memberikan perhatian pribadi kepada

pelanggan. Atau berarti perhatian yang diberikan pemberi jasa pada kliennya.

Indikator dari empati meliputi :

a. Memberi salam dan sapa kepada pelanggan

Kebiasaan memberikan salam dan sapa merupakan salah satu bentuk

perhatiaan terhadap pendengar saat mengawali acara dan mengakhiri

acara, agar tetap menjunjung tinggi nilai kesopanan. Upaya lain yang

dilakukan penyiar untuk memberi perhatian kepada pendengar adalah

dengan menjawab dan memberi masukan pada keluhan yang sering

disampaikan pendengar pada saat siaran.

b. Karyawan yang menghadapi pelanggan dengan cara yang penuh

perhatian
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Pelayanan yang diberikan kepada pendengar dilakukan dengan

semaksimal mungkin oleh penyiar yang tujuannya memberikan

kepuasan kepada pendengar, seperti keaktifan dan ke kreatifan penyiar

saat membawakan acara, sehingga jalannya suatu acara atau program,

pendengar tidak merasa bosan dan jenuh.

c. Karyawan yang memahami kebutuhan pelanggan

Sebagai radio panutan, RRI selalu berusaha memberikan apa saja yang

dibutuhkan oleh pendengar bentuk berbagai program informasi,

hiburan, religius, dan tips-tips secara menarik sekaligus mengedukasi

pendengar yang dikemas secara entertainment.

Menyelaraskan perkembangan jaman dan teknologi, RRI telah

mempersiapkan diri dengan terus meng-update sumber daya manusia

yang profesional, yang menggunakan peralatan terbaru dan canggih

yang bisa mempermudah pekerjaan penyiar dan siap memberikan

program siar dan audio yang terbaik.

Merealisasikan perhatian pendengar, penyiar dalam program acara yang dilakukan

Pro 2 fm, selalu memberikan informasi tambahan di akhir acara untuk menunjang

keinginan pendengar akan informasi terkini. Salah satu bentuk perhatian yang

dilakukan penyiar ialah seperti memberikan informasi terkait cuaca, informasi

jalan dan rekomendasi tempat lain sebagai upaya untuk meningkatkan perhatian

pendengar.

Kepedulian penyiar yang diberikan oleh Pro 2 fm berupa adanya peningkatan

perhatian kepada pendengar seperti proses komunikasi yang baik dan selalu

meningkat pada tiap sesi acara, salah satu contoh kepedulian yang dilakukan
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penyiar dapat berupa respon dan tindakan langsung terkait permintaan pendengar,

hal ini membuat pendengar merasa diuntungkan sehingga dapat meningkatkan

kepuasan pendengar.

Keramahan penyiar, dalam upaya mewujudkan kepuasan pendengar, Pro 2 fm

selalu meningkatkan kualitas penyiar dalam arti meliputi keramahan, tata bicara,

dan pembawaan pada suatu acara,  salah satu contoh keramahan, tata bicara, dan

pembawaan penyiar yang baik adalah seperti memberikan salam dan sapaan pada

saat acara dimulai.

Keandalan (Reliability)

Keandalan yaitu kemampuan melaksanakan jasa yang dijanjikan dengan andal dan

akurat. Hal ini berarti jasa yang dikelola harus dilaksanakan dengan konsisten dan

cermat. Indikator dari reliabilitas meliputi:

a. Menyediakan jasa sesuai yang dijanjikan dan menyiarkan acara sesuai

jadwal.

RRI menyediakan jasa iklan kepada masyarakat atau perusahaan untuk

mempromosikan produknya, selain itu RRI sering menjadi sponsor

suatu acara yang diadakan oleh masyarakat atau suatu perusahaan, hal

ini dilakukan bertujuan agar lembaga penyiaran RRI dapat dikenal oleh

masyarakat.

Kegiatan pencarian informasi yang akurat pada suatu acara yang

dilakukan oleh perusahaan lain maupun acara yang diadakan oleh RRI

itu sendiri, yang tujuannya untuk menyiarkan informasi kepada

masyarakat dan pendengar setia RRI.
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b. Melaksanakan jasa dengan benar.

Pelayanan jasa yang diberikan dilakukan RRI dengan sebaik mungkin

demi kepuasan pendengar, seperti melakukan penyiaran dengan tepat

waktu, mengiklankan dan mensponsori produk sesuai yang telah

disepakati, menyiarkan  informasi yang akurat kepada masyarakat dan

pendengar setia RRI.

c. Karyawan yang mempunyai pengetahuan untuk menjawab pertanyaan

pelanggan.

Karyawan yang menyiarkan suatu program acara, tidak hanya

memiliki kemampuan dalam berbicaranya saja, namun harus memiliki

wawasan dan pengetahuan yang luas, agar pendengar bisa

mendapatkan informasi yang diberikan oleh RRI secara jelas.

RRI Pro 2 fm memberikan kenyamanan bagi pendengar, sehingga pendengar

dapat mudah menangkap apa yang disampaikan oleh penyiar, hal itu dapat berupa

komunikasi yang baik antara penyiar dan pendengar, adanya timbal balik atau

respon antara pendengar dan penyiar, seperti yang dilakukan Pro 2 fm untuk

menarik minat pendengar yang bertujuan untuk meningkatkan rating pendengar

pada setiap periode penyiaran.

Wujud dari proses reliability, Pro 2 fm melakukan berbagai macam inovasi untuk

menunjang keberhasilan dalam meningkatkan kepuasan pendengar. Hal itu di

wujudkan dengan adanya berbagai respon yang positif antara kedua pihak yaitu

penyiar dan pendengar. Pro 2 fm selalu meningkatkan kinerja dan kualitas siaran

yang diberikan serta dirasa sesuai dengan kebutuhan pendengar. Meningkatkan

kualitas siaran serta memahami keinginan pendengar merupakan salah satu upaya
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yang dilakukan Pro 2 fm untuk  meningkatkan dan merangsang respon pendengar.

salah satu program unggulan Pro 2 fm ialah Bercanda Bareng Request

(BARBEQUE), dalam program siaran ini pendengar dapat berinteraksi dengan

cara merequest lagu, pendengar dapat meminta lagu kesukaannya untuk

diputarkan oleh penyiar, adanya respon dan interaksi yang merupakan salah satu

keunggulan dari program ini.

Berikutnya keandalan penyiar, untuk mewujudkan pelayanan yang baik, Pro 2 fm

selalu mengemas siaran yang dilakukan dengan kualitas penyiar yang tentunya

sesuai dengan keinginan konsumen. Adanya kualitas pelayanan dari seorang

penyiar diharapkan mampu meningkatkan kepuasan pendengar terkait siaran yang

dilakukan. Keandalan penyiar dalam teknis pelayanan, salah satu upaya yang

dilakukan untuk mewujudkan faktor tersebut ialah dengan memudahkan segala

proses pada komunikasi antara penyiar dengan pendengar seperti pada program

acara BARBEQUE (Bercanda Bareng Request), dalam program acara ini proses

interaksi yang cepat merupakan keunggulan dalam acara tersebut, sebagai contoh

adanya request lagu yang segera diputarkan oleh penyiar ketika pendengar dapat

memilih lagu melalui telepon.

Ketanggapan (Responsiveness)

Ketanggapan adalah kesediaan membantu pelanggan dan memberikan layanan

tepat waktu. Hal ini berarti manajemen harus memberikan tanggapan dengan

cepat dan kreatif atas permintaan dan masalah konsumen.
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a. Selalu memberitahu kapan layanan akan dilaksanakan

RRI selalu rutin memberikan informasi jadwal acara yang akan

dilaksanakan, pada akhir program acara penyiar selalu rutin

menginformasikan acara apa yang selanjutnya akan disiarkan kepada

pendengar.

b. Layanan tepat waktu bagi pelanggan

Jadwal pelaksanaan siaran yang dilaksanakan RRI selalu tepat pada

waktunya, tepatnya waktu siaran diharapkan dapat menyesuaikan

dengan aktifitas pendengar sehingga siaran yang dilakukan dapat

efektif dan efisien.

c. Kesiapan untuk merespons permintaan pelanggan

Timbal balik dan respon yang cepat selalu diberikan penyiar yang

bertujuan guna memberikan iktikat baik dengan pendengar.

Ketanggapan pada radio RRI Pro 2 fm merupakan kesediaan membantu pendengar

untuk menikmati pelayanan yang tepat waktu pada siaran yang diberikan.

Manajemen harus memberikan ketanggapan dengan cepat dan kreatif atas

permintaan pendengar.

Ketanggapan yang dilakukan RRI Pro 2 fm yaitu selalu Selalu memberitahukan

program acara kapan dilaksanakan acara selanjutnya dan menginformasikan

jadwal acara yang akan dilaksanakan nantinya yang rutin dilakukan oleh penyiar,

selanjutnya, jadwal pelaksanaan siaran yang dilaksanakan RRI selalu tepat pada

waktunya, tepatnya waktu siaran diharapkan dapat menyesuaikan dengan aktifitas

pendengar sehingga siaran yang dilakukan dapat efektif dan efisien. Timbal balik
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dan respon yang cepat selalu diberikan penyiar yang bertujuan guna memberikan

iktikat baik dengan pendengar.

Jaminan (Assurance)

Jaminan adalah pengetahuan dan kesopanan karyawan serta kemampuan mereka

untuk menunjukan kepercayaan dan keyakinan. Jaminan meliputi:

a. Karyawan yang menanamkan keyakinan pada pelanggan

Adanya kebebasan dalam menjalin interaksi, diharapkan mampu

meningkatkan kepercayaan dan hubungan antara pendengar dengan

penyiar.

b. Karyawan yang selalu sopan

Menggunakan kata yang mudah dipahami serta pembawaan yang baik

diharapkan dapat memberikan citra bahwa penyiar memiliki

kemampuan yang sesuai dan tentunya akan mudah diterima oleh

pendengar secara menyeluruh.

c. Karyawan yang memiliki wawasan yang luas

Menggunakan bahasa yang sopan dan sederhana namun berwawasan

yang luas terutama dalam pengetahuan umum pada saat siaran

berlangsung.

Jaminan kepuasan yang diberikan RRI Pro 2 fm Jaminan adalah pengetahuan dan

kesopanan karyawan serta kemampuan mereka untuk menunjukan kepercayaan

dan keyakinan pada pendengar. Jaminan yang diberikan meliputi, karyawan yang

menanamkan keyakinan pada pelanggan, adanya kebebasan dalam menjalin

interaksi, diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan dan hubungan antar

pendengar dengan penyiar, karyawan yang selalu sopan, menggunakan kata yang
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mudah dipahami serta pembawaan yang baik diharapkan dapat memberikan citra

bahwa penyiar memiliki kemampuan yang sesuai dan tentunya akan mudah

diterima oleh pendengar secara menyeluruh.

Penelitian ini tidak menggunakan variabel tangible dikarenakan siaran program

acara BARBEQUE pada RRI pro 2 fm tidak dapat dilihat dan tidak berwujud

(intangibility), hanya dapat didengarkan oleh pendengar RRI.

Kepuasan konsumen

Menurut pakar pemasaran Kotler dan Keller (2013), kepuasan adalah perasaan

senang atau kecewa seseorang yang timbul karena membandingkan kinerja yang

dipersepsikan produk atau hasil terhadap ekspektasi mereka. Apabila kinerja

berada di atas persepsi konsumen, maka konsumen akan sangat puas dan

demikian pula sebaliknya apabila kinerja yang ada berada di bawah persepsi

konsumen, maka konsumen akan kecewa.

indikator yang digunakan dalam menilai kepuasan konsumen adalah

a. Perasaan puas

b. Akan merekomendasikan kepada orang lain

c. Terpenuhinya harapan pelanggan setelah membeli produk

d. Kualitas yang diberikan sesuai dengan yang dijanjikan.

e. Pelayanan yang baik dan memberikan kepuasan bagi konsumen.
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Berdasarkan uraian diatas maka penulis menuangkannya kedalam skripsi dengan

judul “PENGARUH DIMENSI-DIMENSI KUALITAS PELAYANAN

TERHADAP KEPUASAN PENDENGAR ACARA BERCANDA BARENG

REQUEST (BARBEQUE) PADA RADIO REPUBLIK INDONESIA (RRI)

PRO 2 FM DI BANDAR LAMPUNG”

1.2 Perumusan Masalah

Dari Tabel 1.1 durasi dan jumlah pendengar perbulan mengalami fluktuasi, durasi

tertinggi terjadi pada bulan juli sebesar 592 jam, sedangkan durasi terendah terjadi

pada bulan februari sebesar 532 jam, dilihat dari jumlah pendengar tertinggi

terjadi pada bulan september sebesar 21.986 orang, sedangkan jumlah pendengar

terendah terjadi pada bulan juni sebesar 16.854 orang.

Informasi dari latar belakang dan data yang telah dipaparkan adanya besaran nilai

yang masih berfluktuasi terlihat pada Tabel 1 siaran frekuensi per bulan.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, permasalahan dalam penelitian ini

adalah apakah dimensi-dimensi kualitas pelayanan berpengaruh terhadap

kepuasan pendengar acara bercanda bareng request (BARBEQUE) pada Radio

Republik Indonesia (RRI) Pro 2 fm Di Bandar Lampung ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui adanya pengaruh dimensi-dimensi kualitas pelayanan

terhadap kepuasan pendengar acara bercanda bareng request (BARBEQUE)

pada Radio Republik Indonesia (RRI) Pro 2 fm di Bandar Lampung.
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1.4 Manfaat penelitian

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Lembaga Penyiaran

Sebagai masukan bagi pimpinan untuk memperbaiki dan sebagai bahan

pertimbangan dalam menentukan strategi pengambilan keputusan yang

berkaitan dengan kualitas pelayanan agar pendengar merasa puas.

2. Bagi Peneliti Lain

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan dan referensi bagi

peneliti lain sehubungan dengan kepuasan konsumen.

1.5 Kerangka Pemikiran

Langkah dalam proses kualitas pelayanan untuk menentukan kepuasan konsumen

diharapkan memahami kualitas layanan dan variabel yang terdapat didalamnya.

Menurut Kotler dan Keller (2013) kualitas layanan merupakan segala bentuk

aktifitas yang dilakukan oleh perusahaan guna memenuhi harapan konsumen,

variabel yang terdapat dalam dimensi-dimensi kualitas layanan adalah wujud,

empati, keandalan, ketanggapan, dan jaminan. Objek dalam penelitian ini yaitu

RRI Pro 2 fm bersifat intangibility (tidak berwujud), maka variabel yang

digunakan dalam penelitian ini adalah empati, keandalan, ketanggapan, dan

jaminan.

Setelah mengetahui variabel yang ada dalam kualitas layanan diharapkan dapat

mempengaruhi kepuasan pendengar. Menurut Kotler dan Keller (2013), kepuasan
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adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang timbul karena

membandingkan kinerja yang dipersepsikan produk atau hasil terhadap ekspektasi

mereka. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan maka dapat digambarkan

kerangka pemikiran sebagai berikut:

1.6 Hipotesis

Gambar 1 kerangka pemikiran

Gambar 1.1 Kerangka Untuk Model Penelitian
Sumber : Data diolah 2014

1.6 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pikir dan latar belakang sebelumnya maka dapat

dirumuskan hipotesis pada skripsi ini ialah:

“Ada pengaruh yang positif antara dimensi-dimensi kualitas pelayanan terhadap

kepuasan pendengar acara bercanda bareng request (BARBEQUE) pada Radio

Republik Indonesia (RRI) Pro 2 fm di Bandar Lampung”.

Kepuasan Konsumen (Y)
- Empati (Emphaty) X1

- Keandalan (Reliability) X2

- Ketanggapan

(Responsiveness) X3

- Jaminan (Assurance) X4

Dimensi-Dimensi Kualitas
Pelayanan


