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Manajemen produksi diperlukan untuk menetapkan segala keputusan, dalam 

upaya mengatur dan mengkoordinasikan penggunaan keseluruhan sumberdaya 

yang ada. Manajemen program acara Dokter Kita telah menjalankan keseluruhan 

fungsi manajemen berdasarkan perspektif George R. Terry. Pada tahapan pra 

produksi tim produksi telah menjalankan tahapan perencanaan sesuai dengan 

enam unsur-unsur manajemen yaitu, membentuk tim produksi, menentukan 

segmentasi audien acara, menetukan tema acara, menentukan narasumber, 

menentukan format acara, merancang jadwal produksi, menyiapkan peralatan 

produksi, merancang anggaran dana, membuat naskah siaran acara dan 

menentukan deadline persiapan produksi. Kelemahan pada tahapan pra produksi 

adalah para angggota tim produksi sebagian bekerja juga pada anak perusahaan 

lainnya dari PT. Masa Kini Mandiri sehingga beberapa kali terjadi kesalahan 

dalam pembagian waktu kerja. Pada tahapan produksi yang dilakukan adalah 

merealisasikan script dengan format acara talkshow. Teknis peyiaran diawali 

dengan proses perekaman, mixing dan yang terakhir on-air secara live streaming. 

Dalam pelaksanaan tahapan produksi peneliti menemukan bahwa model 

komunikasi yang digunakan pada program acara Dokter Kita adalah model 

komunikasi Harrold D. Laswell. Pasca produksi merupakan proses evaluasi yang 

dilakukan untuk memperbaiki kekurangan ataupun kesalahan yang terjadi pada 

seluruh rangkaian proses produksi, serta mencari solusi atas permasalahan 

maupun perkembangan yang diperlukan dalam produksi program siaran 

kedepannya. 

 

Kata Kunci: Manajemen Produksi, Siaran Radio, Streaming. 



iv 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

PRODUCTION MANAGEMENT ANALYSIS OF BROADCASTING 

PROGRAM AT RADIO SAI 100 FM LAMPUNG 

(Study on Dokter Kita Program Streaming Broadcast) 

 

 

 

By 

 

 

Tri Annisa 

 

 

 

 

Production management is needed to make all decisions, in an effort to regulate 

and coordinate the use of all existing resources. Program management of Dokter 

Kita has carried out the entire management function from the perspective of 

George R. Terry. In the pre-production stage the production team has carried out 

the planning stages in accordance with the six elements of management, namely, 

forming a production team, determining the segmentation of the event audience, 

determining the theme of the event, determining the resource persons, determining 

the format of the event, designing a production schedule, preparing production 

equipment, designing a budget, make scripts for broadcast events and determine 

production preparation deadlines. The weakness in the pre-production stage is 

that some members of the production team also work for other subsidiaries of PT. 

Masa Kini Mandiri so that several times there are errors in the division of work 

time. At the production stage, what is done is to realize the script with a talk show 

format. The broadcasting technique begins with the recording, mixing and finally 

on-air live streaming process. In the implementation of the production stage, the 

researcher found that the communication model used in the Dokter Kita program 

was the Harrold D. Laswell communication model. Post-production is an 

evaluation process carried out to correct deficiencies or errors that occur in the 

entire series of production processes, as well as find solutions to problems and 

developments needed in the production of future broadcast programs. 

 

 

Keywords: Production Management, Radio Broadcast, Streaming. 
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I. PENDAHULUAN 
 

 

 

 
 

1.1 Latar Belakang 

 

Seiring berjalannya waktu, media analog kini berkembang menjadi media 

digital yang lebih dinamis, praktis, dan dapat memproses informasi dengan 

cepat. Konvergensi media tentunya sangat identik dengan dunia digital, 

seperti apa yang dikatakan Burnett dan Marshall (dalam Iswarinda 2021:1), 

bahwa konvergensi media adalah penggabungan dari media dan industri 

telekomunikasi serta berbagai bentuk media komunikasi yang berbentuk 

digital. 

 

Dalam perumusan yang lebih sederhana, konvergensi media adalah 

bergabungnya atau terkombinasinya berbagai jenis media, yang sebelumnya 

dianggap terpisah dan berbeda (misalnya, komputer, televisi, radio, dan surat 

kabar), ke dalam sebuah media tunggal. Salah satu media massa yang kini 

telah memasuki era konvergensi media adalah radio, ditandai adanya 

perubahan kegiatan mendengarkan radio secara konvensional ke radio secara 

streaming melalui website atau aplikasi mobile radio tertentu. 

 

Menurut Shirley Biagi (dalam Iswarinda, 2021:3) munculnya internet 

membentuk medium massa baru yang mengintegrasikan sistem pengiriman 

bagi media tradisional berbentuk cetak, audio dan video. Contohnya dengan 

hadirnya media baru seperti spotify dan joox di Indonesia sebagai aplikasi 

streaming musik gratis. Dengan adanya internet tersebut maka akan lebih 

mempermudah pendengar untuk dapat mencari dan mendengar lagu yang 

diinginkan pendengar. Selain itu untuk kualitas signal yang digunakan pada 

internet dapat secara mudah dan cepat diakses. Hal ini mungkin dapat 
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menjadi suatu tantangan baru dan besar untuk industri radio. Sehingga radio 

kini berinovasi dengan menghadirkan radio streaming dalam upaya 

menjawab tantangan tersebut. 

 

Berdasarkan hasil survey Nielsen Consumer Media View tahun 2021 dengan 

tema COVID-19 tentang bagaimana responden Indonesia mengubah perilaku 

sehari-hari menyatakan bahwa “Aktivitas hiburan harian bertambah 28% 

sejak awal pandemi. Media sosial adalah pilihan paling populer dengan 90% 

orang Indonesia yang disurvei mengakses platform tersebut, diikuti oleh 83% 

orang Indonesia yang menonton video online, 77% menonton TV, 75% 

mendengarkan konten audio, dan 67% bermain game online1. Hal ini 

menunjukan bahwa radio sebagai konten audio menempati urutan keempat 

oleh karena itu agar dapat terus mempertahakan para pendengarnya radio 

harus tetap konsisten dalam mengikuti arus perkembangan zaman. 

 

Salah satu fungsi media massa adalah sebagai media pendidikan dan salah 

satunya adalah pendidikan mengenai kesehatan yang dapat diakses melalui 

televisi, internet, maupun radio. Menurut Notoadmojo (dalam Lestari, dkk, 

2021:5-6) menjelaskan bahwasannya pendidikan kesehatan merupakan 

sebuah usaha untuk mewujudkan perilaku kesehatan masyarakat yang lebih 

tertata dan kondusif. Serta menurut Machfoedz (2005), pendidikan kesehatan 

adalah kegiatan yang dilakukan dengan menyebarkan pesan, menanamkan 

keyakinan, sehingga masyarakat tidak saja sadar, tahu dan mengerti, tetapi 

juga mau dan bisa melakukan suatu anjuran yang ada hubungannya dengan 

kesehatan. Kesimpulannya pendidikan kesehatan berusaha agar masyarakat 

senantiasa menyadari serta memahami akan pentingnya kesehatan 

 

Keberhasilan radio dalam mempertahankan para pendengar tidak hanya 

sebatas perkembangan medianya saja, namun harus selaras juga dari program 

acara yang disiarkan, karena program siaran merupakan ujung tombak sebuah 

media penyiaran, dan untuk mewujudkan itu semua butuh peran manajemen 

 

1 Life reinvented, Indonesian behaviour one year after the start of the COVID-19 pandemic 2021. Di akses 
dari https://www.nielsen.com/id/en/press-releases/2021/life-reinvented-indonesian-behaviour-one-year-after- 

the-start-of-the-covid-19-pandemic/ 

http://www.nielsen.com/id/en/press-releases/2021/life-reinvented-indonesian-behaviour-one-year-after-
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didalamnya. Menurut Panglaykim dan Hazil (dalam Khusnul, 2019:3) 

manajemen adalah suatu kegiatan yang melibatkan cara anggota bekerja, 

pemanfaatan berbagai sumber daya yang ada dalam mewujudkan tujuan 

bersama. 

 

Manajemen dalam sebuah media penyiaran merupakan salah satu bisnis yang 

paling sulit dan paling menantang dibandingkan dengan industri lainnya 

karena media penyiaran pada dasarnya adalah mengelola manusia. Oleh 

karena itu keberhasilan dari media penyiaran sejatinya ditopang oleh 

kreatifitas manusia yang bekerja pada tiga pilar utama yang merupakan fungsi 

vital yang dimiliki setiap media penyiaran yakni, program, teknik, dan 

pemasaran. Morrisan (dalam Amelia (2020:103) mengatakan manajemen 

yang baik dapat menunjang proses pelaksanaan kegiatan menjadi lebih 

sistematis dan juga dapat berpengaruh terhadap manajemen penyiaran radio 

secara menyeluruh. 

 

Menurut Fachir Yusuf (2016:103) di dalam sebuah manajemen terdapat tiga 

tahapan dari proses produksi siaran radio yaitu : 

1. Tahapan pra produksi atau perencanaan merupakan proses awal produksi 

dimana akan dilakukannya rapat sebagai sarana perkumpulan untuk 

menyampaikan ide rancangan yang akan dilakukan kedepannya. 

2. Produksi adalah dimana gagasan yang terdapat pada praproduksi 

direalisasikan secara nyata untuk disajikan kepada khalayak 

3. Pasca Produksi adalah kegiatan evaluasi yang dilakukan setelah produksi 

dan materi siaran dinyatakan selesai. 

Salah satu industri radio yang memanfaatkan teknologi streaming, website 

dan aplikasi mobile adalah Radio SAI 100 FM Lampung. PT. Suara Alam 

Indah (SAI) adalah radio dengan frekuensi 100 FM yang berdiri pada tanggal 

10 Agustus 2014. Radio SAI 100 FM Lampung berlokasi di Jl. Soekarno 

Hatta 108 Rajabasa Bandar Lampung. Radio SAI terbentuk karena adanya 

konvergensi media yang dibentuk oleh Media Group Lampung yaitu 

Lampung Post. SAI Radio berusaha untuk mengisi segmentasi pengusaha, 

karyawan, pegawai negeri sipil, pelajar/mahasiswa, dan ibu rumah tangga. 
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Radio SAI tidak hanya dijadikan sebagai sebuah media hiburan yang 

menyuguhkan berbagai pilihan musik namun juga sebagai sarana 

penyampaian informasi mulai dari breaking news, talk show, fiIm, musik, 

gaya hidup, teknologi dan K-Pop area. Beberapa alasan peneliti melakukan 

penelitian di radio SAI 100 FM Lampung pada acara Dokter Kita berdasarkan 

hasil pra riset lapangan yang telah peneliti lakukan ditemukan bahwa2, 

1. Radio SAI terbentuk karena adanya konvergensi media yang dibentuk oleh 

Media Group Lampung yaitu Lampung Post, yang merupakan surat kabar 

harian umum yang pertama dan tertua di Lampung yang tidak perlu lagi 

diragukan kredibilitas dan keaktualitasannya dalam menyajikan berita dan 

informasi. 

2. Salah satu program unggulan dari Radio SAI yakni program acara talk 

show Dokter Kita, dimana program ini merupakan acara talk show 

kesehatan yang membahas seputar dunia kesehatan, dengan bekerjasam 

resmi den gan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) cabang Lampung yang 

menghadirkan para dokter spesialis yang disesuaikan dengan tema atau 

topic acara. 

3. Program acara Dokter Kita juga dapat didengarkan melalui siaran 

konvensional melalui frekuensi analog FM maupun siaran streaming 

melalui website Radio SAI. Selain itu uniknya acara ini para pendegar juga 

dapat menyaksikannya secara audio visual melalui kanal youtube maupun 

melalui saluran televisi MetroTV Lampung. 

 

Acara talk show Dokter Kita ini dimulai sejak bulan Februari awal tahun 

2018 yang dibentuk dengan tujuannya mengedukasi masyarakat mengenai 

akan pentingnya pendidikan kesehatan. Pada awalnya acara Dokter Kita ini 

memuat topik pembahasan yang berbeda setiap minggunya namun mulai pada 

akhir tahun 2020 Radio SAI acara Dokter Kita mulai memfokuskan terkait  

masalah pandemi Covid-19 maka dari itu acara ini senantiasa 

 

 

 

 

 

2Dokumentasi Hasil Survei, Radio SAI 100 FM Lampung, 23 Juli 2021 Pukul 13.30 WIB 
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menginformasikan segala perkembangan kesehatan dunia, upaya yang dapat 

dilakukan untuk mencegah penyebaran virus dan informasi kesehatan lainnya 

yang berhubungan dengan pandemi tersebut. 

 

Sesuai dengan fungsi radio yakni sebagai media edukasi maka, program 

siaran Dokter kita bertujuan untuk mengkonsep, membuat serta menghasilkan 

program siaran radio yang nantinya dapat bermanfaat salah satunya guna 

meningkatkan derajat kesehatan dimasyarakat dengan cara mengedukasi 

masyarakat melalui program acara Dokter Kita. Berdasarkan penjelasan di 

atas, peneliti akhirnya tertarik untuk menganalisis bagaimana Manajemen 

Produksi Program Siaran Pendidikan Kesehatan di Radio SAI 100 FM 

Lampung (Studi Pada Program Siaran Streaming Acara Dokter Kita). 

 
 

1.2 Rumusan Masalah 

 

Berdasar pada latar belakang yang diuraikan, dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai fokus penelitian ini yaitu, menganalisis bagaimana Manajemen 

Produksi Program Siaran Pendidikan Kesehatan di Radio SAI 100 FM 

Lampung (Studi Pada Program Siaran Streaming Acara Dokter Kita) ? 

 
 

1.3 Tujuan Penelitian 

 

Berdasar pada rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini ialah 

mengetahui dan mendeskripsikan Manajemen Produksi Program Siaran 

Pendidikan Kesehatan di Radio SAI 100 FM Lampung (Studi Pada Program 

Siaran Streaming Acara Dokter Kita). 

 
 

1.4 Manfaat Penelitian 

 

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat, baik secara teoretis maupun 

praktis, seperti yang dipaparkan berikut ini. 

a. Secara Teoretis 

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat dalam kajian ilmu komunikasi terutama 
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yang berkaitan dengan analisis wacana, khususnya kajian penyiaran radio. 

Hal ini dapat menjadi referensi bagi kajian yang berkaitan dengan produksi 

program siaran radio. 

b. Secara Praktis 

1. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan mampu menambah informasi, 

pemahaman dan pengetahuan yang mnedalam mengenai proses 

manajemen produksi program siaran streaming di radio mulai dari tahapa 

awal yakni pra produksi, tahapan produksi yang merupakan tahapan 

pelaksanaan dan tahapan terakhir yaitu pasca produksi yang berisikan 

evaluasi program siaran. 

2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat 

menjadi bahan referensi dalam menganalisis penelitian selanjutnya, 

khususnya dalam penelitian mengenai penyiaran radio. 

 

 
1.5 Kerangka Pemikiran 

 

Seiring dengan adanya perkembangan teknologi, media massa kian 

mengalami perkembangan salah satunya adalah adanya konvergensi media 

yaitu penggabungan dari media dan industri telekomunikasi serta berbagai 

bentuk media komunikasi yang lain dalam bentuk digital, dan salah satu 

contohnya adalah media massa radio. Perubahan tersebut ditandai dengan 

adanya perubahan kegiatan mendengarkan radio secara konvensional ke radio 

secara streaming. Adanya radio streaming membuat pengguna radio dapat 

menikmati siaran radio yang diinginkan dimana saja dan kapan saja. 

 

Keberhasilan sebuah stasiun radio tidak luput dari adanya sebuah program 

acara karena program acara merupakan ujung tombak sebuah media 

penyiaran. Untuk dapat membuat dan menjalankan program acara tentunya 

dibutuhkan proses manajemen didalamnya, dengan adanya manajemen yang 

baik maka dapat menunjang proses pelaksanaan kegiatan menjadi lebih 

sistematis. 
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George R. Terry mengatakan bahwasannya ada empat fungsi dari manajemen, 

yang pertama perencanaan (planning), kedua pengorganisasian (organizing), 

ketiga penggerakkan (actuacting) dan keempat pengawasan (controlling). 

Pada penelitian ini peneliti akan mengelompokan keempat fungsi manajemen 

terebut ke dalam beberapa tahapan produksi. Untuk fungsi manajemen 

perencanaan dan pengorganisasian masuk kedalm tahapan pra produksi. 

Untuk fungsi pergerakan masuk kedalam tahapan produksi dan untuk fungsi 

pengawasan akan masuk kedalam tahapan pra produksi. Menurut Fachir 

Yusuf (2016:103) dalam menjalankan manajemen produksi radio terdapat 

tiga tahapan yaitu : 

 

a. Tahapan pra produksi atau perencanaan merupakan proses awal produksi 

dimana akan dilakukannya rapat sebagai sarana perkumpulan untuk 

menyampaikan ide rancangan yang akan dilakukan kedepannya. Dalam 

proses pra produksi dalam penelitian ini, peneliti menganalisis 

berdasarkan dari unsur-unsur manajemen, yang meliputi man, money, 

method, material, machine dan market. 

b. Produksi adalah dimana gagasan yang terdapat pada praproduksi 

direalisasikan secara nyata untuk disajikan kepada khalayak. Pada 

penelitian ini peneliti menganalisis proses produksi berdasarkan model 

komunikasi Harold D. Laswell yaitu, who (siapa), say what (mengatakan 

apa), in which channel (saluran), to whom (kepada siapa) dan what effect 

(efek). 

c. Pasca Produksi adalah kegiatan evaluasi yang dilakukan setelah produksi 

dan materi siaran dinyatakan selesai. Dalam penelitian ini tahapan pasca 

produksi merupakan proses evaluasi yang dilakukan oleh keselurahan tim 

produksi, meliputi evaluasi terhadap isi materi yang dibawakan, cara 

penyampain materi, kerjasama tim dan juga kendala apa saja yang terjadi 

selama proses produksi, baik secara teknis ataupun non teknis. 

 

Pada penelitian ini peneliti memfokuskan terkait bagaimana manajemen 

produksi program siaran streaming acara dokter kita di Radio SAI 100 FM 

Lampung. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
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metode riset lapangan (field research). Penelitian ini merupakan penelitian 

deskriptif, yang dilakukan dengan cara menerangkan ataupun 

menggambarkan variabel- variabel yang telah terjadi sebelumnya maupun 

yang tengah terjadi dimasa sekarang. Oleh karena itu data-data dalam 

penelitian ini dikumpulkan berdasarkan hasil wawancara dan observasi secara 

langsung dan tidak langsung. Observasi secara langsung dilakukan dengan 

mewajibkan penulis agar dapat terjun langsung ke lapangan di Radio SAI 

sehingga dapat menggali informasi dan data yang ditemukan dilapangan 

secara langsung dan lebih objektif. Sedangkan observasi tidak langsung 

dilakukan dengan menggali informasi melalui web streaming dan channel 

youtube radio SAI. 

 

Melalui tataran analisis tersebut maka akan diperoleh hasil akhir yaitu tentang 

bagaimana bentuk majamen produksi program siaran streaming pada program 

acara Dokter Kita. Tahapan selanjutya atau tahapan yang terakhir adalah 

dengan menarik kesimpulan dari hasil interpretasi informasi dan data yang 

telah diperoleh. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat melalui gambar alur 

kerangka pemikiran yang peneliti buat. 
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Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir 

(Sumber : Diolah Peneliti, 2021) 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

2.1 Gambaran Objek Penelitian 

 

2.1.1 Profil Radio SAI 100 FM Lampung 
 
 

 
Gambar 2. Logo Radio SAI 100 FM Lampung 

 

Radio Suara Alam Indah (SAI) FM merupaka salah satu stasiun radio swasta 

yang berada di kota Bandar Lampung, dengan frequency modulation 100 

yang berdiri pada tanggal 10 Agustus 2014, yang merupakan bagian dari PT. 

Masa Kini Mandiri. Radio SAI 100 FM Lampung beralamatkan di jl. 

Soekarno Hatta 108 Rajabasa Bandar Lampung, Radio SAI berfokuskan pada 

segmentasi mahasiswa, pekerja kantoran serta para pelaku bisnis dan 

mengudara dengan slogan “news & entertainment”. Radio ini menghadirkan 

informasi berita dan juga berbagai jenis hiburan seperti memutarkan berbagai 

lagu populer , sehingga diharapakan para pendengar akan menjadikan Radio 

SAI sebagai stasiun radio yang akan selalu didengarkan oleh para marakat3. 

Radio SAI 100 FM Lampung tercipta karena adanya penggabungan media 

 

3 Dokumentasi Hasil Survei, Radio SAI 100 FM Lampung, 23 Juli 2021 Pukul 13.30 WIB 
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dan industri telekomunikasi dalam bentuk digital atau yang biasa disebut 

dengan konvergensi media. Radio SAI merupakan salah satu contoh dari 

konvergensi media yang dibentuk oleh salah satu anak perusahaan dari Media 

Group Lampung yakni Lampung Post. Lampung Post lahir pada tanggal 17 

Juli 1974 dan diterbitkan pertama kali pada tanggal10 Agustus 1974 di 

bawah naungan manajemen PT. Masa Kini Mandiri. 

 

Berdasarkan keputusan menteri penerangan Republik Indonesia No. 

0148/SK/DIRJEN/PG/SIT/1974 pada tanggal 17 Juli 1974. Dalam proses 

mendapatkan izin usaha penerbit pers (SIUP) sesuai dengan undang-undang 

No. 21 tahun 1928, menjelaskan bahwasannya penerbit pers yang berbentuk 

badan-badan hukum, maka yayasan masa kinidihadapan notaris Imron 

Maruf,S.H. dirubah bentuknya menjadi PT. Masa Kini Mandiri, dengan akta 

No. 144 tanggal 28 September 1985. Berdasarkan surat keputusan menteri 

penerangan Republik Indonesia No. 150/SK/MENPEN/SIUPP/A7/1986 PT. 

Masa Kini Mandiri baru mendapatkan SIUPP pada tanggal 15 April 1986,. 

Surat izin usaha penerbitan pers tersebut merupakan landasan hukum bagi 

PT. Masa Kini Mandiri sebagai penerbit Surat Bena : 4 halaman. 

 

1. Visi Misi 

Visi, menjadikan Radio SAI 100 FM sebagai media informasi yang dapat 

menambah wawasan para pendengar kearah kecerdasan ilmu pengetahuan 

maupun sebagai sarana hiburan, yang tentunya murah terjangkau dan 

digemari oleh masyarakat kota Bandar Lampung. Misi, membangun 

masyarakat yang cerdas dan berwawasan mengenai informasi dan 

berorientasi dalam membangun keluarga yang tentunya berakhlak, 

berpengetahuan luas, serta memiliki sportivitas. 

2. Struktur Organisasi 

Susunan dan nama para pengurus penyelenggaraan penyiaran PT. Suara 

Indah (SAI Radio 100 FM) 

a. Direktur Utama : Prianto A. Suryono 

b. General Manager : Rinda Mulyani, S.T 

c. Marketing Manager : Oki Haray S. 
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d. Music director : Vandi Atmaja 

e. News director : Arin Zahra 

f. Kepala Produksi : Nadine Aulia 

g. Sat OTS : Gumarsa Deska Putra 

h. Penanggung Jawab Keuangan: Van An 

i. Penanggung Jawab Teknik : Gumarsa Deska Putra 

j. Koordinator Penyiar : Nadine Aulia 

k. Penyiar :Nino, Windy Shahab, Arin Zahra, 

Yuki, Riana, Devan, Vandi. 

 
 

2.2 Penelitian Terdahulu 

 

Sebelum melakukan kegiatan penelitian, peneliti mengkaji dan 

mengumpulkan beberapa penelitian sebelumnya yang dibutuhkan sebagai 

rujukan untuk membantu penulis dalam mengerjakan penelitian. Kegunaanya 

sebagai perbandingan dengan penelitian berikutnya sehingga dapat 

menghindari terjadinya kesalahan. Berikut ini merupakan beberapa penelitian 

terdahulu yang peneliti gunakan untuk menjadi rujukan penelitian yang 

membantu kelancaran dalam penelitian: 

 

 
Tabel 1. Penelitian Terdahulu 

 
Judul Peneliti Perbedaan Penelitian Kontribusi 

Peneliti 

Programming 
Grup Mahaka 

Radio Integra 

(MARI) Dalam 
Mempertahankan 

Eksistensi Radio 

Di Era 

Konvegensi 
Media. 

M. Iswarinda 
(Doctoral 

dissertation, 

Universitas 
Airlangga 

2021). 

Iswarinda meneliti 
mengenai strategi 

Programming Dalam 

Mempertahankan 
Eksistensi Radio Di 

Era Konvegensi Media, 

sedangkan penelitian in 

meneliti mengenai 
manajemen produksi 

program siaran 

streaming 

Penelitian ini 
memberi 

kontribusi bagi 

peneliti dalam 
memberi 

pemahaman 

mengenai radio 

di era 
konvergensi 
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Judul Peneliti Perbedaan Penelitian Kontribusi 

Peneliti 

Cirebon radio: 
Adaptasi 

Jurnalisme 

Penyiaran Lokal 

di Era 
konvergensi. 

Afiaty fajriyah 
Ningrum, Justin 

Adiprasetio 

(Fakultas Ilmu 

Komunikasi, 
Universitas 

Padjadjaran 

2021). 

Afity dan Jutin meneliti 
tentang adaptasi 

jurnalisme penyiaran 

lokal di era 

konvergensi, sedangkan 
penelitian ini meneliti 

mengenai manajemen 

produksi program 
siaran streaming 

Penelitian ini 
memberi 

kontribusi bagi 

peneliti dalam 

memberi 
pemahaman 

mengenai 

penyiaran. 

Analisis Aspek 
Usability dan 

User Experience 

Website dan 

Aplikasi Mobile 
Radio Streaming 

(Studi Pada 

Website dan 
Aplikasi Mobile 

Radio 

Prambors) 

Muhammad 
Audi, Retno 

Indah 

Rokhmawati, 

Hanifah 
Muslimah Az- 

Zahra 

(Program 
Studi Sistem 

Informasi, 

Fakultas Ilmu 
Komputer, 

Universitas 

Brawijaya 

(2018) 

Ali, Retno, dan Hanifah 
meneliti mengenai Aspek 

Usability dan User 

Experience Website dan 

Aplikasi Mobile Radio 
Streaming, sedangkan 

penelitian ini meneliti 

mengenai 

manajemen produksi 

program siaran 

streaming 

Penelitian ini 
memberi 

kontribusi bagi 

peneliti dalam 

memberi 
pemahaman 

mengenai radio 

streaming. 

 

(Sumber : Diolah Peneliti : 2021) 

 
 

2.3 Tinjauan Konseptual 

 

2.3.1 Komunikasi Massa 

Komunikasi merupakan susatu kegiatan penyampaian pesan dari seorang 

komunikator kepada komunikan dimana komunikan akan memberikan umpan 

balik kepada komunikator sebagai umpan balik atau tanggapan dari pesan 

yang di terimanya, komunikasi dapat berupa komunikasi internal merupakan 

sebuah komunikasi yang dilakukan sebuah individu terhadap dirinya sendiri 

mengenai apa yang hendak dilakukan. Komunikasi secara etimologis berasal 

dari perkataan latin communicatio istilah ini sesungguhnya berasal dari kata 

communis yang berarti sama sama yang dimaksudkan disini adalah sama 

makna atau sama arti Effendy (dalam Marwah, 2021:4). Jadi dalam 

pendekatan etimologi komunikasi terjadi apabila terdapat kesamaan makna 

mengenai suatu pesan yang disampaikan oleh komunikator dan diterima oleh 
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komunikan. Disisi lain terdapat juga sebuah komunikasi yang disebut 

komunikasi massa yakni sebuah komunikasi yang ditujukan kepada khalayak 

dengan menggunakan media massa atau dapat juga komunikasi secara 

langsung seperti halnya pada acara seminar-seminar atau diskusi panel. 

 

Menurut Gustiandar (2019:32), Komunikasi massa adalah komunikasi 

melalui media massa (media cetak dan elektronik) artinya sebuah komunikasi 

dapat dikatakan sebagai komunikasi massa apabila dihasilkan dari saluran 

teknologi-teknologi modern. Komunikasi massa sendiri berasal dari 

pengembangan kata, media of mass communication. Massa disini menunjuk 

kepada khalayak, audien, penonton, pemirsa, pendengar, atau pembaca 

Kemunculan istilah komunikasi massa dapat dikatakan merupakan hasil 

perkembangan panjang dari proses komunikasi manusia yang sejalan dengan 

perkembangan manusia itu sendiri artinya keinginan manusia untuk maju dan 

berkembang telah membawa peningkatan kualitas komunikasi sehingga 

melahirkan penemuan, modifikasi dan perkembangan bentuk komunikasi 

yang kita gunakan hingga saat ini. Dalam penelitian ini komunikasi massa 

yang akan dibahas adalah komunikasi massa elektronik atau penyiaran yaitu 

radio. 

 

Secara umum radio dapat diartikan sebagai penyampaian informasi lewat 

suara yang berasal dari pesawat radio yang berasal dari gelombang radio 

kemudian diubah menjadi bentuk elektromagnetik yang nantinya akan 

ditangkap oleh pesawat radio, Morissan (2018:50). Setelah diangkap oleh 

pesawat radio kemudian diubah melalui pengeras suara sehingga berubah 

menjadi energi bunyi yang akhirnya bias kita dengarkan. Radio merupakan 

media auditif (hanya bisa didengar), tetapi murah, merakyat dan bisa dibawa 

atau didengarkan dimana- mana. Radio berfungsi sebagai media 

ekspresi/komunikasi, informasi, pendidikan dan hiburan. Radio memiliki 

kekuatan terbesar sebagai media imajinasi, sebab sebagai media yang buta, 

radio menstimulasi begitu banyak suara, dan berupaya menvisualisasikan 

suara penyiar ataupun informasi faktual melalui pendengarya, menurut 

Arham (dalam Karlindo, 2021:6). Selain itu para pendengar radio dimasa 
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sekarangpun radio sudah dapat didengarkan melalui handphone maupun 

siaran radio streaming di internet. Menurut Dodi Mawardi (dalam Yusuf 

2016:101), radio mempunyai beberapa karakteristik sebagai berikut: 

a. Theater of Mind, artinya radio mempunyai kemampuan untuk dapat 

mengembangkan berbagai imajinasi dari para pendengar. 

b. Personal, yakni radio dapat menyentuh pribadi para pendengar. 

c. Sound only, radio hanya dapat menggunakan media suara dalam 

menyuguhkan informasi kepada khalayak. 

d. At once, radio memiliki keunggulan yaitu dapat diakses dengan cepat. 

e. Heard once, yaitu media massa radio dapat didengar secara sepintas. 

f. Secondary medium half ears media, yaitu radio dapat diajdikan sebagai 

teman atau hiburan dalam beraktifitas. 

g. Mobile/portable, radio dapat dengan mudah dibawa kemanapun. 

h. Local, radio bersifat lokal, artinya hanya dapat dijangkau oleh daerah yang 

mendapatkan sinya frekuensinya. 

i. Linear, media massa radio tersusun dengan sistematis. 

 
2.3.2 Manajemen Penyiaran Radio 

Dalam pasal 1 butir 2, Ketentuan Umum Undang-undang No.32/2002 tentang 

Penyiaran, menyebutkan definisi khusus penyiaran sebagai kegiatan 

pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau media lainnya 

untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan 

perangkat penerima siaran dan dalam pelaksnaannya dibutuhkan manajemen 

didalamnya. 

1. Sarana Pemancaran Radio 

Untuk dapat memancarkan sinyal frekuensi audio seperti musik dan suara 

manusia melalui gelombang radio, tentunya sinyal dari frekuensi audio 

harus melalui gelombang berfrekuensi radio. Gelombang dengan frekuensi 

radio, din sebut denggan gelombang pembawa (carrier wave). Amplitudo 

dan frekuensi gelombang dapat berubah-ubah megikuti irama dari sinyal 

yang akan disiarkan. Perubahan dari amplitudo dan frekuensi inilah yang 

disebut dengan modulasi. Pemancar radio terdiri dari beberapa komponen 
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utama yaitu mikrofon, pemancar dan antena pemancar. Berikut merupakan 

cara kerja dari pemancar radio, yaitu: 

 

a. Pertama mikrofon mengubah bunyi atau suara menjadi sinyal listrik 

b. Kedua pemancar akan mengubah sinyal listrik menjadi gelombang 

elektromagnetik. 

c. Ketiga antena akan memancarkan gelombang elektromagnetik agar dapat 

merambat ke tempat yang cukup jauh. 

 

Saluran amplitudo modulation (AM) adalah saluran yang pertama kali 

digunakan atau dipakai dalam teknologi penyiaran. Menurut ketentuan 

internasional, saluran AM berada pada blok frekuensi 300-3.000 KHz. 

Pada sistem AM, sinyal informasi akan dapat mengubah-ubah amplitudo 

gelombang pembawa, namun untuk frekuensinya akan tetap. Pada saat 

memancarkan sinyal, saluran AM akan memanfaatkan gelombang 

elektromagnetik bumi (ground waves) dan gelombang udara (sky waves). 

Kedua jenis gelombang ini kemudian akan membawa sinyal ke berbagai 

wilayah yang jauh. 

 

Frequency Modulation (FM). Saluran FM ditetapkan secara internasional 

pada blok frekuensi VHF, yaitu 30-300 MHz. Di Indonesia rentang pita 

frekuensi radio yang digunakan pada siaran radio FM berada pada rentang 

pita frekuensi 87,5-108 MHz sedangkan pada pengkanalan frekuensi yang 

digunakan adalah kelipatan 100 KHz." Berdasarkan pada ketentuan 

tersebut, maka rentang pita frekuensi (bandwidth) yang didapatkan adalah 

sebesar 20.5 MHz (108 MHz dikurangi 87.5 MHz). Untuk luas wilayah 

yang dapat dicakup siaran FM merupakan bentuk kombinasi dari daya watt 

dan tinggi dari tiang pemancar. Hal ini menunjukan bahwa semakin tinggi 

daya watt stasiun FM, maka akan semakin tinggi tiang pemancarnya, oleh 

karena itu semakin kuat juga sinyal yang dipancarkan. Selanjutnya untuk 

jumlah daya yang digunakan juga dapat menentukan Effective Radiated 
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Power (ERP) yang dimana merupakan hasil kali dari daya yang diberikan 

ke antena dengan penguatan (gain) relatif terhadap antena dipole setengah 

gelombang. 

 

2. Penerima Siaran Radio 

Pesawat penerima radio akan mengubah gelombang elektromagnetik yang 

dipancarkan melalui antena pemancar yang akan membentuk gelombang 

bunyi. Pada pesawat penerima radio, terdiri atas beberapa komponen 

utama yaitu antena penerima, rangkaian penerima dan loudspeaker. 

Antena penerima berfungsi sebagai penerima gelombang elektromagnetik 

pada frekuensi tertentu. 

 

Namun karena getaran elektron dirasa masih sangat lemah, maka akan 

diperkuat terlebih dahulu dengan cara menggabungkanya dengan sinyal 

frekuensi radio (RF) yang dihasilkan dari osilator. Dari proses 

pengggabungan tersebut akan menghasilkan sinyal frekuensi dalam tingkat 

menengah atau IF (intermediate frequency). Sinyal radio bermodulasi 

audio sesunnguhnya hanya terdiri atas sinyal radio frekuensi tinggi dan 

frekuensi rendah. Maka dari itu agar bunyi nantinya dapat didengar oleh 

para audien maka, sinyal frekuensi rendah haruslah dipisahkan terlebih 

dahulu dari sinyal frekuensi tinggi. Kemudian sinyal audio selanjutnya 

akan diperkuat dan akan dikirim ke loudspeaker sehingga nantinya akan 

bisa didengar melalui telinga manusia. 

3. Jenis Stasiun Penyiaran 

Dalam Undang-Undang Penyiaran di Indonesia stasiun penyiaran dibagi 

menjadi empat jenis, baik itu siaran televise dan radio. Jenis-jenis stasiun 

penyiaran yaitu, 1) stasiun penyiaran penyiaran publik, 2) station 

penyiaran swasta, 3) stasiun komunitas dan 4) stasiun penyiaran 

berlangganan. Jenis stasiun penyiaran itu juga memiliki fungsi yang 

berbeda-beda untuk penyiaran swasta dan berlanganan sifatnya adalah 

mencari keuntungan atau komersil dan untuk statsiu penyiaran public dan 

komunitas sifatnya adalah non komersil. 
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a. Stasiun Swasta 

Dalam undang-undang penyiaran menetapkan bahwasannya stasiun 

penyiaran swasta meruakan lembaga penyiaran yang sifatnya komersial, 

berbentuk badan hukum Indonesia yang dalam bidang usahanya hanya 

menyelenggarakan jasa penyiaran televisi atau dan radio. 

Bersifatkomersial mengartikan bahwa stasiun swasta ini didirikan dengan 

memiliki tujuan mengejar dalam mencari keuntungan yan sumber 

terbesarnya adalah dengan menayangkan berbagai iklan. 

 

b. Stasiun berlangganan 

Apabila ingin membahas lebih jauh mengenai stasiun berlangganan maka 

di Indonesia sendiri telah membahasnya dalam UU No. 32/2002 yang 

membahas mengenai ketentuan stasiun penyiaran berlanggana di Indonesia 

dan juga dalam Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2005 (PP 52/2005) 

tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan. 

 

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut menjelaskan bahwasannya 

untuk stasiun berlangganan harus berbentuk badan hukum Indonesia dan 

dalam bidang usahanya hanya dapat menyelenggarakan jasa penyiaran 

berlangganan dengan memancar luaskan ataupun menyalurkan materi 

siarannya secara khusus kepada pelanggan melalui televise, multimedia, 

radio ataupun media informasi yang lainnya. Stasiun penyiaran 

berlangganan ini terdiri atas: stasiun penyiaran berlangganan melalu kabel, 

terrestrial dan satelit. Dalam penyelenggaraan siaran berlangganan 

penerimaan akan ditujukan langsung oleh sistem penerima stasiun dan 

hanya akan ditransmisikan kepada para pelanggan saja. 

 

c. Stasiun Komunitas 

Seperti halnya stasiun-stasiun penyiaran lainnya stasiun komunitas juga 

tentunya haruslah berbentuk badan hukum Indonesia, yang didirikan oleh 

suatu komunitas tertentu, yang bersifat independen dan non komersial 

yang memiliki daya pancar rendah, dengan luas jangkauan wilayah yang 

terbatas serta hanya bertujuan untuk melayani kepentingan komunitasnya 
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saja. Komunitas merupakan sekumpulan orang yang bertempat tinggal 

ataupun berdomisili dan berinteraksi pada wilayah tertentu. Dapat 

dikatakan bahwasannya stasiun komunitas ini dibentuk buan untuk sekedar 

mencari keuntungan saja. 

 

Pada stasiun komunitas memiliki badan hukum koperasi yakni suatu 

perkumpulan yang berasal dari para anggota komunitas akan 

mengumpulkan dana usahanya secara mandiri. Tapi tidak jarang juga 

stasiun komunitas juga mendapatkan suntikan dana melalui sponsor, 

sumbungan dan dari sumber lainnya asalkan sifatnya sukarela dan tidak 

mengikat. 

 

d. Stasiun Publik 

Dalam penyelenggaraa siaran publik yang berbentuk badan hukum dan 

didirikan oleh negara, tentunya akan bersifat netral, independen, non 

komersial, dan juga berfungsi dalam memberikan layanan bagi 

kepentingan masyarakat luas. Beberapa contoh dari stasiun publik adalah 

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

sebagai stasiun pusatnya, dan untuk didaerah juga tentunya akan dibangun 

sebuah stasiun penyiaran publik yang bersifat lokal. 

 

4. Radio Streaming 

Radio streaming atau yang biasa kita sebut dengan web radio, radio 

internet, radio net maupun e-radio, merupakan sebuah acara radio yang 

nantinya akan disiarkan melalui internet. Menurut Aliyah (2021:286), 

hampir secara keseluruhan server dari radio streaming tidak pernah 

mematikan kinerja servernya hal itu dapat terjadi karena radio streaming 

dapat berjalan sendiri atau yang biasa disebut dengan auto pilot. Radio 

straming banyak digemari masyarakat, karena dengan adanya teknologi 

streaming dapat memudahkan masyrakat untuk mendengarkan radio 

kapan saja dan dimana saja, haya dengan memanfaatkan koneksi 

internet. Mula-mula audio akan diproduksi pada server penyiaran 
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kemudian server tersbut akan menirimkan musik tersebut kepada para 

pendengar. Aliyah (2021:287) menyebutkan, adapun kelebihan maupun 

kekurangan dari radio streaming : 

 

a. Kelebihan Radio Streaming 

Kelebihan dari radio streaming ialah dapat menghibur pendengar melalui 

audio, dengan menghadirkan musik, berita, maupun segala informasi yang 

bermanfaat. Layaknya radio FM, para pendengar juga dapat berinteraksi 

terhadap pihak radio seperti request lagu, mengirim pesan dan lain 

sebagainya, tentunya dengan tampilan yang lebih mudah, cepat dan 

praktis. 

 

b. Kekurangan Radio Streaming 

Kestabilan audio radio tergantung pada kondisi jaringan internet 

pendengar. Tentunya apabila pendegar sedang berada diwilayah yang 

minim akan sinyal internet akan sulit untuk mengakses dan menikmati 

layanan streaming radio. 

 

5. Format Stasiun Radio 

Sebelum membentuk sebuah radio yang baru makan akan penting 

sebelumnya untuk dapat menentukan format stasiun radio sebelum 

memulai atau mengadakan aktivitas siaran. Menurut Hasan (2014:6), 

dalam proses penentuan format akan lebih baik apabila dimulai dari 

tahapan penentuan visi dan misi apa yang ingin dicapai pada stasiun radio 

tersebut, yang kedua melakukan riset ilmiah agar pihak radio dapat 

mengetahui mengenai apa saja yang menjadi kebutuhan pendengar 

berdasarkan perilaku sosial dan psikologis masyarakat. 

a. Visi, misi, dan target pendengar 

b. Format stasiun 

c. Marketing (positioning atau penempatan target atau segmentasi) 

d. Programming (komposisi program dan pembentukan jadwal program) 



21 
 

 

 

 

Menurut Michael C. Keith (dalam Hasan 2014:7) ada beberapa 

karakteristik format stasiun Radio yang digunakan sebagai bentuk 

keunikan atau ciri khas dari suatu stasiun radio yaitu : 

 
Tabel 2. Karakteristik Format stasiun Radio 

 

Format Karakteristik 

Adult Contemporary 
(AC) 

Untuk kaum muda dan dewasa dengan rentang umur 
sangat luas antara 25 smpai 50 tahun, berdaya beli tinggi. 

Menyiarkan musik pop masa kini, soft rock, balada. 

Menyiarkan berita olahraga, ekonomi, politik. Format AC 
ini berkembang ke format lain seperti Middle of the Road, 

Album Oriented Rock dan Easy Listening 

Contemporary Hit 
Radio (CHR) 

Diperuntukan pada pendengar dengan rentang umur 12 
sampai 20 tahun. Format paling populer yang berisikan 

lagu-lagu terbaru, dan terfavorit. Format in juga 

menyajikan berbagai informasi mengenai artis idola dan 
berbagai tips-tips keeharian. Format ini juga aka terus- 

menerus memutar kurang lebih 30 rekaman terbaru, 

album baru, pergantian lagu satu ke yang lain yang sangat 
cepat dan tidak akan memutar lagu yang sama dalam 

waktu yang berdekatan. Sebelum disebut dengan CHR 
format ini disebut dengan TOP 40 Radio. 

All News/All Talks Format All Talks pertama kali dihadirkan pada tahun 1960 
di Los Angeles dengan konsep siaran berbentuk talk show 

interaktif yang membahas mengenai isu-isu lokal yang 

tengah ramai diperbincangan. Bentuk ini diperuntukan 

pada rentang usia 25 sampai 50 tahun yang memiliki daya 
beli yang tinggi. Berita mengenai politik dan ekonomi 

merupakan program unggulannya. Pada 1964 konsep 

format talk show hadir kembali yang dipandu oleh Gordon 
McLendon di Chicago dengan konsep siaran acara berita 

bulletin yang ditayangkan selama 20 menit yang memuat 
mengenai berita dunia, regional dan lokal 

Classic/Oldies Diperuntukan pada rentang usia 35 sampai dengan 60 

tahun. Bersegmentasi pada level ekonomi menengah ke 
bawah. Format ini akan memutar berbagai lagu klasik, 

prestasi dan apreasi tentang penyanyi dan yang menjadi 

fokusnya adalah lirik lagu karena dinilai lirik lagu lebih 
penting dari musik pengiringnya dengan didominasi 

musik dangdut dan kolaborasi duet. Format ini juga 

menyajikan berita mistis dan kilas balik masa lalu. 
Untuk kalangan dewasa dan tua berumur 35-60 tahun. 

Memutar lagu-lagu klasik, apresiasi penyanyi dan lirik 

lagu lebih penting dari lagunya. Menyiarkan berita kilas 

balik masa lalu,berita mistik. 

(Sumber : Hasan, K.2014. Materi Penyiaran Radio. Modul SM) 
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6. Segmentasi 

 

Menurut Morissan (2008:179), segmentsi dibutuhkan agar stasiun 

penyiaran dapat memberikan pelayanan yang lebih baik pada audien, 

seperti melakukan komunikasi yang lebih informatif, edukatif dan 

tentunya harus dapat memuaskan para pendengar sesuai dengan kebutuhan 

dan keingian dari para audien. Segmentasi juga berguna untuk 

mempromosikan suatu program oleh karena itu para anggota tim produksi 

harus benar-benar memperhatikan siapa yang nantinya akan menjadi fokus 

audiennya. 

 

a. Segmentasi Audien 

Segmentasi merupakan bagian dari targeting dan positioning. Targeting 

berfungsi untuk menentukan target audien sebagai tahapan kelanjutan dari 

analisis segmentasi. Dari proses targeting ini akan memunculkan fokus 

dalam menentukan berbagai iklan kedepannya, oleh karena itu segmentasi 

pasar audien merupakan suatu konsep yang penting dalam memahami 

kebutuhan audien dan pemasaran programnya. 

 

Enc Berkowitz dan rekannya mendefinisikan segmen pasar sebagai" dicid 

ing up a market into distinct groups that (1) have common needs and (2) 

will respond similarly to a market action." Yang dapat diartikan sebagai 

“membagi suatu pasar ke dalam kelompok-kelompok yang jelas yang (1) 

memiliki kebutuhan yang sama dan (2) memberikan respons yang sama 

terhadap suatu tindakan pemasaran”. 

 

Dengan demikian, jika ditinjau dari perspektif audien penyiaran, maka 

segmentasi pasar adalah suatu kegiatan untuk membagi-bagi atau 

mengelompokkan audien ke dalam kotak-kotak yang lebih homogeny, 

segmentasi audien terdiri atas segmentasi demografis, geografis, 

geodemografis, dan psikografis. 
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b. Segmentasi Geografis 

Segmentasi ini akan mengkasifikasikan khalayak audien berdasarkan 

jangkauan geografisnya. Pasar audien akan dibagi ke dalam beberapa unit 

geografis yang berbeda-beda dalam suatu wilayah negara, provinsi, 

kabupaten, kota bahkan hingga ke lingkungan perumahan. Dalam proses 

pemasang iklan media penyiaran juga dapat dilakukan berdasarkan 

segmentasi geografis karena bisa dilihat dari kebiasaan dari konsumen, 

misalnya terkadang konsumen memiliki kebiasaan untuk berbelanja 

sesuatu yang berbeda-beda pula tentunya hal ini juga dapat dipengaruhi 

oleh lokasi di mana mereka tinggal. Oleh karena itu dapat disimpulkan 

bahwa setiap wilayah di suatu negara perlu untuk dikelompokkan 

berdasarkan kesamaan karakternya. 

 

c. Segmentasi Demografis 

Segmentasi audien berdasarkan demografi, ditinjau melalui peta 

kependudukan, mulai dari usia, jenis kelamin, pendidikan terakhir, 

penghasilan, suku, agama, jenis pekerjaan, suku, dan lain sebagainya. Data 

demografi ini dibutuhkan untuk mengantisipasi berbagai perubahan- 

perubahan pada audien dan menilai mengenai potensi apa yang dimiliki 

para audien dalam berbagai area geografi yang mampu dijangkau. 

 

d. Segmentasi Geodemografis 

Segmentasi ini merupakan penggabungan antara segmentasi geografis dan 

segmentasi demografis. Pada konsep ini segmentasi geodmografis menilai 

bahwasannya para audien yang menempati geografis yang sama maka 

akan ada kecenderung memiliki karakter demografis yang sama pula, dan 

wilayah tempat tinggal mereka harus sesempit mungkin, contohnya pada 

kawasan pemukiman atau kelurahan di kota-kota besar. 

 

e. Segmentasi Psikografis 

Segmentasi psikografis merupakan segmentasi yang dapat diihat 

berdasarkan gaya hidup dan kepribadian masyarakat. Gaya hidup 
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dipercaya dapat memengaruhi perilaku seseorang sehingga itu juga akan 

mempengaruhi pilihan-pilihan konsumsi seseorang. 

 

2.3.3 Manajemen Produksi Siaran Radio 

 

Tommy Suprapto (dalam yusuf 2016:103), menyebutkan dalam melakukan 

proses penyiaran radio tentunya haurus memperhatikan beberapa unsur yaitu 

mengenai pesawat penerima, transmitter, dan studio. Unsur-unsur tersebut 

yang disebut dengan trilogi dalam penyiaran. Studio merupakan hal yang 

sangat penting sebagai awal dalam proses penyiaran dimana merupakan 

lokasi atau tempat memproduksi berbagai informasi dalam bentuk audio serta 

sebagai tempat menyiarkannya. Lalu untuk informasi yang telah dikemas 

sebelumnya akan di kirim melalui transmitter dan kemudian akan diterima 

oleh pesawat penerima yakni pesawat radio. Menurut wahyudi (dalam yusuf 

2016:103). Ada tiga kriteria siaran yang menjadi landasan siaran yang baik, 

yaitu : 

 

a. Siaran yang baik merupakan siaran yang bersifat, edukatif, informatif, 

komunikatif, persuasif, stumulatif dan akumulatif. 

b. Siaran yang benar merupakan siaran baik audio maupun visualnya dapat 

diproduksi sesuai dengan fisik mediumnya baik radio ataupun televise. 

c. Siaran berkualitas merupakan siaran dengan kualitas suara maupun 

visualnya akan selalu prima. 

 

Oleh karena itu dalam pelaksanaan kegiatan penyiaran produksi tentunya 

diperlukan peran manajemen didalamnya. Manajemen mempuyai kegunaan 

dalam menentukan berbagai keputusan sebagai upaya dalam mengatur dan 

mengkoordinasikan berbagai sumber daya yang ada dalam proses produksi. 

Menurut Usman (dalam Racha 2020:2), Managere diartikan dalam Bahasa 

Inggris yang berbentuk kata to manage, management, dan manager yang 

berartikan seseorang yang sedang melaksanakan kegiataan manajemen. 

Selanjutnya, kata dari management apabila diterjemahkan ke dalam Bahasa 

Indonesia maka akan menjadi manajemen atau pengelolaan. 
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Dalam pengertian luas manajemen merupakan proses perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian berbagai sumber daya 

organisasi dalam mencapai sebuah tujuan dengan cara yang efektif dan 

tentunya efisien. Untuk pengertian sempitnya manajemen dapat digambarkan 

seperti hal nya sekolah yang meliputi kepala sekolah, perencanaan program, 

pelaksanaan program maupun pengawasan sistem informasi sekolah.. 

Menurut Amelia (2020:106) ada beberapa alasan yang menadikan manajemen 

itu penting dan sangat diperlukan: 

 

a. Untuk dapat mencapai tujuan bersama maka peran manajemen sangat 

dibutuhkan dalam mengatur sekaligus mencapai tujuan-tujuan baik indivu 

maupun organisasi. 

b. Manajemen juga berfungsi dalam menjaga keseimbangan antar tujuan- 

tujuan, sasaran-sasaran, maupun kegiatan yang kemungkinan sedang 

bertentangan, terutama yang biasanya terjadi pada pihak-pihak yang 

berkepentingan di organisasi misalnya seperti, karyawan, serikat pekerja, 

konsumen, pelanggan, supplier, masyarakat, asosiasi pedagang, kreditur 

maupun pemerintah. 

c. Manajemen berguna untuk mencapai efektifitas dan efisiensi dalam 

organisasi. 

 

1. Unsur Manajemen Acara 

Menurut Lawrence A. Appley (dalam Burhanudin dkk 2019:53), 

manajemen merupakan sebuah keahlian yang dimiliki memanfaatkan 

unsur-unsurnya (6M), man, money, methode, material, machines, dan 

market. 

 

a. Man (Manusia) 

Manajemen dapat tercipta kerana adanya sekelompok orang yang bekerja 

sama dalam mencapai tujuan bersama, dan unsur man merujuk kepada 

sumber daya manusia yang ada pada organisasi tersebut. Manusia 

memiliki peran dalam merancang tujuan, menentukan tujuan dan manusia 

jugalah yang pada akhirnya akan menjalankan rangkaian proses dalam 
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mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. Dalam organisasi 

manusia memiliki peranan yang paling penting sebab dalam menjalankan 

fungsi manajemen dalam operasional, manusialah yang akan berperan 

langsung dalam proses kegiatan sebagai realisasi dari tujuan yang telah 

direncanakan dan di tetapkan sebelumnya. 

 

b. Money (Uang) 

Salah satu unsur manajemen yang tidak dapat diabaikan adalah uang. 

Uang merupakan penunjang dari seluruh rangkaian kegiatan dan 

kelancaran dalam proses manajemen juga dipengaruhi oleh pengelolaan 

keuangan. Uang merupakan modal yang akan dipergunakan dalam rencana 

dan pelaksanaan program yang telah direncanakan dan ditetapkan 

sebelumnya, uang bukan hanya dijadikan sebagai alat transaksi namun 

juga sebagai alat pengukur nilai serta sebagai biaya operasional, misalnya 

pada pembelian bahan baku, peralatan, perawatan alat kator, pemberian 

honor pada karyawan dan lain sebagainya. Uang juga merupakan alat 

dalam proses pencapaian tujuan yang berdasarkan pada penggunaan yang 

telah diperhitungkan secara rasional. 

 

c. Methods (Metode) 

Metode adalah cara atau teknik apa saja yang akan dipakai untuk dapat 

mempermudah jalannya pekerjaan karyawan dalam rangka mewujudkan 

rencana operasional. Metode juga dapat diartikan sebagai penentuan dari 

tata cara pelaksanaan kerja dalam suatu proyek seperti, penentuan tema, , 

fasilitas-fasilitas yang ada dan lain sebagainya. 

 

d. Material (Barang/Perlengkapan) 

Dalam manajemen materil atau bahan baku merupakan salah satu unsur 

yang penting, karena pada dasarnya dalam menjalankan suatu aktivitas 

tentu saja memerlukan beberapa perlengkapan seperti mesin dan peralatan 

yang lain, dengan tujuan agar dapat memudahkan mencapai hasil yang 
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diinginkan. Material atau bahan baku biasanya terdiri atas bahan setengah 

jadi ataupun bahan jadi yang nantinya akan dapat dipakai sebagai opersi 

awal dalam menghasilkan barang ataupun jasa. 

 

e. Machines (Mesin) 

Mesin merupakan alat maupun teknologi yang berguna dalam membantu 

pekerjaan manusia untuk dapat menghasilkan barang maupun jasa. Selain 

itu dengan adanya kehadiran mesin dan teknologi akan dapat membuat 

segala pekerjaan menjadi lebih cepat dan mudah sehingga akan 

mempercepat juga dalam menghasilkan keuntungan 

 

f. Market (Pasar) 

Salah satu unsur manajemen yang tidak kalah penting juga ialah market, 

dapat dikatakan demikian karena suatu hasil produksi baik barang maupun 

jasa tentunya membutuhkan pasar sebagai tempat untuk menyalurkan dan 

menyebarluaskannya. Tanpa adanya pemasaran maka kemungkinan akan 

membuat hasil produk tersebut tidak laku terjual pada konsumen, oleh 

karenanya dapat membuat produksi terhenti sejenak maupun membuat 

perusahaan yang menghasilkan produk barang atau jasa tersebut tutup 

secara permanen. 

 

2. Format Penyajian Jurnalisme Radio 

Format penyian berita saat ini mengalami perkembangan yang luar biasa 

seiring dengan kemujuan teknologi komunikasi dan kretivitas para jurnalis 

radio. Pada awal munculnya berita radio hingga awal tahun 1980-an 

format penyajian radio yang kita kenal antara lain bentuk berita lempang 

(straight news), laporan, wawancara, ulasan, komentar, siaran langsung, 

dan tinjauan. Buletin berita pun terasa kering – tanpa sisipan (insert) dan 

tabu memasukkan unsur musik. Dalam perkembangannya format 

penyajian jurnalisme radio selain bentuk-bentuk di atas, ada beberapa 

bentuk penyajian lain diantaranya4: News feature, berita mendalam (Indepth 

news), news magazine, breaking news, radio talk show, ROS (report on the 

4 Asep Sugiantoro “NEWS PRODUCTION (Guidance for Junior Radio Journalists)” 

https://puslitbangdiklat.rri.co.id/artikel/13 
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spot), straight news dengan actuality inserts, integrated news broadcast, 

vox Pops., news reel, dialog interaktif (Interactive programme), news 

round up (rangkaian laporan beberapa reporter dari berbagai tempat). 

 

Dalam beberapa format yang telah disebutkan diatas, siaran musik juga 

sring sekali diselipkan dimana hal tersebut dilakuka untuk dpat 

memberikan tekanan (stressing/smash) ataupun sebagai penyela (link 

music). Dalam beberapa tahun terakhir didapati bahwasannya radio talk 

show serta interaktive programme menjadi sangat diminati dimasyarakat, 

karena dengan adanya format tersebut akan dapat memudahkan para 

pendegar untuk bisa berinteraksi secara langsung dengan narasumber yang 

menjadi bintang tamunya. Hal itu dapat terjadi akibat adanya 

perkembangan teknologi yang sangat pesat salah satunya pada sarana 

komunikasi dapat dilihat dari masyarakat yang hampir segala usia telah 

memiliki dan menggunakan telpon seluler. 

 

3. Program Siaran Radio 

Program siaran radio merupakan bentuk dari hal-hal apa saja yang 

nantinya akan disiarkan kepada pendengar, disetiap radio pasti memiliki 

format siaran yang berbeda-beda pula dimana hal itu dilakukan agar 

supaya program siaran tersebut terlihat lebih unik dan menarik yang 

nantinya akan mearik perhatian para pendengar. Sanityastuti (dalam Zikri, 

2021:21), menyebutkan sebuah penyiaran stasiun radio hendaknya 

mempunyai program acara yang dapat disiarkan setiap hari, karena dengan 

begitu akan mempermudah radio dalam mendapatkan perhatian dari para 

pendengar, selain itu juga stasiun radio haruslah dapat mengemas suatu 

program acara dengan baik dan semenarik mungkin. 

 

Dapat ditarik kesimpulan bahwasannya siaran radio merupakan segala 

sesuatu hal yang akan disajikan bagi para pendengar yang dikemas dengan 

kreatif dan semenarik mungkin dan hal yang paling penting lainnya adalah 

bagaimana suatu stasiun radio mampu mengemas dan menyajikan hiburan 

maupun informasi yang mampu memenuhi kebutuhan pendengar dan 
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sesuai dengan harapan para pendengar. Menurut Effendy (dalam Zikri, 

2021:21), dalam suatu program terdapat beberapa penggolongan jenis 

acara siaran yaitu : 

a. Siaran Pendidikan (Educational Programmes) 

b. Siaran Pemberitaan dan Penerangan (News and Information 

Programmers). 

c. Siaran Hiburan (Entertainments) 

d. Siaran Kebudayaan (Culture Programmes) 

e. Siaran lain-lain (Miscellaneous) 

 
Pada penelitian ini yang peneliti melakukan analisis produksi program 

siaran streaming di Radio SAI 100 FM Lampung pada acara Dokter Kita, 

dimana acara ini termasuk kedalam siaran pendidikan atau edukasi. 

Menurut Stuart (dalam Nurmala, 2020:24) mengatakan bahwasannya 

pendidikan mengenai kesehatan merupakan salah satu bagian dari program 

kesehatan dan kedokteran. Adanya pendidikan kesehatan bertujuan untuk 

memperbaiki perilaku, sudut pandang maupun sikap dari seorang individu, 

kelompok maupun masyarakat luas untuk bisa menerapkan perilaku pola 

hidup sehat, lewat proses preventif, rehabilitative, promotif serta kuratif. 

 

Nyswander (dalam Nurmala, 2020:24) menyebutkan bahwasannya 

pendidikan kesehatan bukan hanya sekedar berbicara tentang suatu 

kumpulan prosedur ataupun proses pemberian suatu materi dari satu 

individu ke individu yang lain, namun pendidikan kesehatan sebenarnya 

lebih mengarah terhadap suatu proses yang dinamis terkait dengan 

perubahan perilaku. Perubahan yang dimaksud adalah, proses seseorang 

dalam memilih untuk menerima ataupun menolak suatu informasi atau 

aktivitas yang mungki terdengar baru olehnya, dengan tujuan agar dapat 

meningkatkan derajat kesehatan secara lebih optimal. Pendidikan 

mengenai kesehatan dimasa sekarang ini tidak hanya dapat dilakukan 

secara langsung namun dimasa sekarang ini sudah dapat dilakukan melalui 

berbagai media misalnya televisi, radio, internet, dan sebagainya. 
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4. Tahapan Pelaksanaan Produksi 

Agar dapat memproduksi serta menghasilkan program siaran acara yang 

dapat disuai oleh masyarakat, tentunya diperlukan sebuah tim kerja yang 

kompak dan dapat mendukung satu sama lainnya. Hal yang pertama harus 

didiapkan yaitu penyusunan struktur produksi. Produksi jika diartikan 

adalah suatu proses pembuatan yang nantinya akan dapat menghasilkan 

produk. Salah satu contohnya adalah memproduksi audio pada radio 

adalah suatu program yang nantinya akan dapat didengarkan kepada 

audien, program tersebut selama prosesnya berjalan akan direkam dan 

disimpan dalam kaset ataupun CD dan juga program dari radio tersebut 

bisa disiarkan kepada audien secara langsung melalui stasiun radio 

tersebut. Menurut menurut Morissan (2008:138), proses produksi terbagi 

menjadi tiga tahapan yaitu :: 

a. Pertama tahapan pra produksi atau perencanaan, dimana sebelumnya para 

anggota produksi akan melaksanakan meeting team yang akan membahas 

mengenai penuangan ide, tema, menentukan narasumber, membuat skrip, 

membentuk tim produksi, membuat jadwal produksi, membuat deadline 

persiapan, persiapan peralatan produksi, membuat anggaran dana produksi 

maupun segala sesuatu hal yang tentuya dapat mendukung segala proses 

pada tahapan produksi maupun pasca produksi. 

b. Kedua tahapan produksi, tahapan ini merupakan suatu proses penyusunan 

struktur organisasi sesua dengan keahlian dan kemampuan masing-masing 

dan tujuan organisasi, serta dimana seluruh gagasan yang telah didapat 

pada tahapan pra produksi dapat direalisasikan secara nyata dan disajikan 

kepada masyarakat luas. 

c. Ketiga tahapan pasca produksi merupakan tahapan terakhir biasanya akan 

diadakan rapat evaluasi dari keseluruhan tim produksi dimulai pada saat 

materi siaran acara dinyatakan selesai 
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2.4 Tinjauan Teoritis 

 

2.4.1 Model Komunikasi Harold D. Laswell 
 

Penelitian ini memakai perspektif model komunikasi Laswell dimana terdapat 

lima tahapan komunikasi yang tercantum di dalamnya yaitu : 

1. Who (Siapa), merupakan individu atau institusi yang menyampaikan 

informasi kerap disebut sebagai komunikator. 

2. Says what (mengatakan apa), merupakan informasi atau pesan yang 

dibawakan atau disajikan. 

3. In which channel (saluran), merupakan media apa yang digunakan dalam 

pendistribusian pesan. 

4. To whom (kepada siapa), merupakan target yang ingin dicapai sebagai 

penerima pesan kerap disebut komunikan. 

5. What effect (efek), merupakan perubahan yang terjadi ketika informasi 

diterima baik positif maupun negatif. 

 

Dalam penelitian ini who merupakan narasumber pada acara Dokter Kita 

yakni merupakan seorang dokter, kemudian penjelasan dari dokter tersebut 

akan disiarkan melalui program acara Dokter Kita di Radio SAI, kedua says 

what merupakan isi dari konten siaran Dokter Kita yakni membahas tentang 

topik seputar dunia kesehatan yang berbeda tiap minggunya, ketiga in which 

channel yang menjadi saluran dalam penelitian ini adalah program siaran 

streaming melalui web streaming Dokter Kita, keempat to whom merupakan 

para pendengar dari program acara Dokter Kita, dan yang terakhir adalah 

what effect merupakan respon yang ditimbukan ketika pendengar 

mendengarkan acara Dokter Kita. 

 
 

2.4.2 Manajemen menurut George R. Terry 

 

George R. Terry mengatakan bahwasannya ada empat fungsi dari manajemen, 

yang pertama perencanaan (planning), kedua pengorganisasian (organizing), 

ketiga penggerakkan (actuacting) dan keempat pengawasan (controlling). 
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Dari beberapa fungsi manajemen yang telah dikemukakan oleh George R. 

Terry apabila dijelaskan secara rinci sebagai berikut: 

 

1. Perencanaan (Planning) 

Fungsi Perencanaan (Planning), adalah bagaimana menentukan arah yang 

diperlukan dalam pencapaian tujuan sebuah usaha. Hal utama yang harus 

dilakukan oleh pimpinan sebagai seorang manajer adalah membuat 

rencana terlebih dahulu yang memberikan arah dan tujuan bagi organisasi. 

 

2. Pengorganisasian (Organizing) 

Pengorganisasian merupakan proses penyusunan struktur organisasi yang 

sesuai dengan tujuan organisasi, dengan Sumber daya yang dimilikinya, 

dan lingkungan yang melingkupinya. Dalam definisi lain Pengorganisasian 

adalah kegiatan administrasi untuk menyusun struktur dan membentuk 

hubungan-hubungan kerja sama sehingga setiap tindakan dalam suatu 

lembaga organisasi tertentu, berjalan secara harmonis, bersamaan, tidak 

over lapping, dan semua diarahkan untuk mecapai tujuan bersama pada 

lembaga atau organisasi yang bersangkutan. 

 

3. Pelaksanaan dan Penggerakan (Actuacting) 

Salah satu fungsi manajemen adalah pelaksanaan dan pergerakan yakni 

tindakan secara langsung untuk merealisasikan seluruh rencana program 

yang telah diorganisasikan secara matang sebelumnya. Oleh karena itu 

dalam proses pelaksanaan produksi erat kaitannya dengan masalah 

kepemimpinan yang bertugas untuk menggerakan sumber daya yang ada 

agar dapat mencapai tujuan dan sasaan yang telah ditentukan sebelumnya. 

Terry juga menyebutkan pergerakan, merupakan usaha yang dilakukan 

untuk menggerakan para anggota nya melalu berbagai cara sehingga 

berkeinginan dan berusaha agar dapat mencapai tujuan dari perusahaan . 

 

4. Pengawasan (Controlling) 

Fungsi dari pengawasan atau pengenadalian adalah suatu tindakan 

penilaian kepada tugas-tugas yang telah dilaksanakan oleh para anggota 

tim sebelumnya, apakah dalam pelaksanaannya telah sesuai dengan 
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rencana yang telah ditetapkan atau tidak. Pengawasan perlu dilakukan agar 

dapat membimbing dan meningkatkan daya kreatifitas tim kedepannya 

agar dapat meningkatkan produktivitas di dalam organisasi, kegiatan ini 

juga berfungsi untuk melihat apakah program yang telah dilaksanakan 

sebelumnya sudah sesuai dengan apnb a yang telah direncanakan dan juga 

menilai apakah sudah mencapai tujuan atau tidak. 

 

Pada intinya manajemen sangat penting dan dibutuhkan didalam berbagai 

organisasi guna untuk mencapai tujuan organisasi, menjaga keseimbangan, 

dan keefektivitasan. Salah satunya adalah pada manajemen Radio SAI 100 

FM Lampung dalam penelitian ini, ke empat fungsi tersebut sudah 

meliputi proses produksi penyiaran pada program acara Dokter Kita, yakni 

masuk kedalam tahapan pra produksi, produksi, dan pasca produksi yang 

akan diteliti. 
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III. METODE PENELITIAN 
 

 

 

 

3.1 Metode Penelitian 

 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metode riset 

lapangan (field research) Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yang 

dilakukan dengan cara menerangkan ataupun menggambarkan variabel- 

variabel yang telah terjadi sebelumnya maupun yang tengah terjadi dimasa 

sekarang. Oleh karena itu data-data dalam penelitian ini dikumpulkan 

berdasarkan hasil wawancara dan observasi secara langsung dan tidak 

langsung. Observasi secara langsung dilakukan dengan mewajibkan penulis 

agar dapat terjun langsung ke lapangan sehingga dapat menggali informasi 

dan data yang ditemukan dilapangan secara langsung dan lebih objektif. 

Sedangkan observasi tidak langsung dilakukan dengan menggali informasi 

melalui web streaming dan channel youtube radio SAI. 

 
 

3.2 Fokus Penelitian 

Fokus peneliti dalam penelitian ini yaitu menganalisis Manajemen Produksi 

Program Siaran di Radio SAI 100 FM Lampung (Studi Pada Program Siaran 

Streaming Acara Dokter Kita) yang berfokus terhadap pendidikan kesehatan 

untuk masyarakat. Peneliti akan menganalis berdasarkan landasan tinjauan 

pustaka di bab 2. Terkait mengenai manajemen penyiaran radio, hal-hal yang 

akan dibahas adalah mengenai radio streaming, penentuan targeting dari 

program acara Dokter Kita berdasarkan segmentasi radio, unsu-unsur 

manajemen acara yaitu man, money, method, material, machine, market, 

format penyajian berita dan tahapan pelaksaanan produksi 
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Serta menganalisis manajemen produksi program siaran streaming acara 

Dokter Kita berdasarkan dari perspektif fungsi manajemen menurut George R 

Terry dan model komunikasi Harold D. Laswell. Kemudian peneliti akan 

menggolongkan dan ringkaskan kembali berdasarkan tahapan proses produksi 

yaitu, tahapan pra produksi, produksi dan pasca produksi. 

 
 

3.3 Sumber Data 

 

Untuk kejelasan data dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber 

data yaitu: 

1. DataPrimer 

Data primer merupakan data yang didapatkan ataupun diperoleh secara 

langsung pada saat peneliti melakukan turun lapangan. Data primer 

jugabiasa disebut juga dengan data asli dimana data yang diperoleh tidak 

boleh direkayasa. Pada penelitian ini peneliti mendapatkan data primer 

dari hasil wawancara dan observasi langsung dengan pihak Radio SAI. 

 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang memang sudah ada dan tersedia 

sebelumnya sehingga peneliti hanya bertugas dalam mencari dan 

mengumpulkan informasi seperti apa saja yang ditemukan dilokasi 

penelitian. Dalam penelitian ini data sekundernya yaitu dapat diperoleh 

melalui web streaming dan channel youtube sebagai data pendukung. 

 
 

3.4 Penentuan Informan 

Pada penelitian ini, peneliti menetapakn informan penelitian menggunakan 

informan kunci (key Informant). Menurut Hendarsono (dalam Paskaria dan 

Ruzikna, 2020:55), informan kunci (key informant) adalah seseorang yang 

dinilai paling mengetahui mengenai segala informasi penting yang 

dibutuhkan dalam penelitian tersebut. Berdasarkan pengertian tersebut maka 

seorang informan merupakan seseorang yang menurut peneliti paling fasih 

dalam memberikan atau menyampaikan informasi yang tentunya berkaitan 

pada penelitian ini. 
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Karakteristik yang harus dimiIiki oIeh key informant dan daIam peneIitian ini 

yaitu : 

1.  Karyawan tetap di Radio SAI 100 FM Lampung meIiputi, kepaIa 

produksi, news director, penanggung jawab teknik, penyiar. 

2. Seseorang yang bertanggung jawab terhadap segaIa kegiatan produksi di 

Radio SAI 100 FM Lampung. 

3. Bersedia dimintai waktu untuk diIakukan wawancara. 

4. Informan peIengkap pada peneIitian ini adaIah music director dan 

penanggung jawab keuangan di Radio SAI, serta dua pendengar program 

acara Dokter Kita 

 
 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

 

Agar dapat memperoIeh data maupun informasi yang kredibeI sebagai bahan 

peneIitian maka peneIiti memakai tiga buah teknik pengumpuIan data yaitu 

wawancara, observasi dan dokumentasi 

 
1. Wawancara 

Wawancara merupakan saIah satu teknik pengumpuIan data yang 

diIakukan secara tatap muka, yakni dengan memberikan atau mengajukan 

beberapa pertanyaan secara Iangsung terhadap informan. Wawancara 

dipakai saat peneIiti ingin meIakukan sebuah studi pendahuIuan terIebih 

dahuIu untuk dapat menemukan masaIah apa yang harus diteIiti. 

 

Wawancara merupakan pertemuan untuk bertukar informasi dan ide 

meIaIui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna daIam suatu 

topik tertentu (Sugiyono,2016:231). DaIam peneIitian ini proses 

wawancara yang diIaksanakan yaitu dengan mewawacarai kepaIa produksi, 

music director, news director, penanggung jawab teknik, penanggung 

jawab keuangan dan penyiar mengenai manajemen daIam program acara 

Dokter Kita terkait apa saja haI yang harus diIakukan pada tahapan pra 

produksi, produksi dan pasca produksi. 
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2. Observasi 

Menurut Sutrisno (daIam Ananda Gautama, 2017:76), metode observasi 

diartikan sebagai pengamatan, pencatatan dengan sistematis fenomena- 

fenomena yang diseIidiki. Pengamatan (observasi) adaIah metode 

pengumpuIan data dimana peneIitian atau koIaboratornya mencatat 

informasi sebagaimana yang mereka saksikan seIama peneIitian. Teknik 

observasi adaIah pengamatan dan pencatatan secara sistematis fenomena- 

fenomena yang diseIidiki. DaIam arti yang Iuas, observasi sebenarnya tidak 

hanya terbatas pada pengamatan yang diIaksanakan baik secara Iangsung 

maupun tidak Iangsung. 

 

DaIam peneIitian ini penuIis menggunakan teknik pengumpuIan data 

dengan metode observasi Iangsung dan tidak Iangsung. Secara Iangsung 

adaIah dengan meIakukan beberapa kaIi kunjungan ke kantor Radio SAI 

100 FM Lampung dan tidak Iangsung adaIah dengan mengamati dan 

mendengarkan program siaran meIaIui web streaming dan channeI youtube 

radio SAI. 

 

3. Dokumentasi 

Metode dokumentasi merupakan saIah satu bentuk teknik pengumpuIan 

data, yang membutuhkan catatan pengumpuIan data agar bisa mendapatkan 

kejadian nyata tentang bagaimana situasi sosiaI disekitar subjek peneIitian. 

Metode dokumentasi ini adaIah sebagai peIengkap untuk data-data yang 

tidak mampu diungkapkan metode-metode yang Iain. Untuk bentuk 

peIaksanaannya penuIis dapat meIihat berbagai arsip dan catatan apa saja 

yang diperIukan dan dibutuhkan. DaIam peneIitian ini data yang diambiI 

berupa dokumentasi seperti Iokasi Radio SAI, ruangan, proses wawancara, 

data-data dan arsip terkait peneIitian ini. 
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3.6 VaIiditas Data 

 

Pada peneIitian ini menggunakan uji vaIiditas data yaituanaIisis trianguIasi. 

TrianguIasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan 

membandingkan antar jenis yang Iain. Rachmat Kriyantono (daIam Wijaya, 

2021:105) menyebutkan, ada Iima jenis trianguIasi, yaitu: 

1. TrianguIasi Sumber, digunakan untuk membandingkan ataupun mengecek 

kembaIi derajat kepercayaan sebuah informasi yang diterima dari sumber 

yang Iain. 

2. TrianguIasi Waktu, berkaitan terhadap perubahan dari suatu proses dan 

periIaku manusia. Sebab periIaku manusia dapat berubah setiap waktu 

sesuai dengan keadaan. OIeh karena itu periset perIu mengadakan 

observasi beberapa kaIi. 

3. TrianguIasi Teori, yakni memanfaatkan minimaI dua atau Iebih teori untuk 

bisa dibandingkan atau dipadukan menjadi satu. OIeh karena itu di 

butuhkan rancangan, riset dan pengumpuIan data, serta anaIisa data secara 

Iengkap agar hasiI dari peneIitian tersebut Iebih komprehensif. 

4. TrianguIasi Periset, yaitu memakai Iebih dari satu periset saat meIakukan 

observasi maupun wawancara. HaI itu diIakukan agar masing-masing dari 

periset memiIiki sikap, persepsi dan gaya yang akan berbeda satu sama 

Iain, pada saat mengamati suatu fenomena maka hasiI dari pengamatan 

tersebut tentu saja memiIki perbedaan meskipun fenomenanya sama. 

Wawancara dan pengamatan yang diIakukan dengan memakai dua periset 

tentunya akan membuat data yang diperoIeh Iebih absah. OIeh karena itu 

sebeIumnya, tim harus mengadakan kesepakatan terIebih dahuIu daIam 

menentukan kriteria maupun acuan daIam pengamatan dan wawancara. 

5. TrianguIasi Metode Usaha, yaitu mengecek keabsahan suatu data ataupun 

temuan riset. TrianguIasi metode bisa diIakukan dengan memakai Iebih 

dari satu teknik pengumpuIan data untuk bisa mendapatkan data. Pada 
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peneIitian ini peneIiti memakai uji vaIiditas data trianguIasi sumber, yakni 

dengan cara membandingkan dan meIakukan pengecekan kembaIi 

terhadap suatu informasi yang didapatkan dari berbagai sumber agar data 

yang diterima Iebih akurat yakni membandingkan keabsahan data dari 

narasumber pihak radio yang diIakukan di depan umum dengan hasiI 

wawancara secarapribadi. 

 

DaIam peneIitian ini peneIiti memakai uji vaIiditas data trianguIasi sumber, 

dengan cara membandingkan hasiI wawancara dari masing-masing 

anggota Radio SAI dan juga berdasarkan rekaman yang ada di channeI 

youtube. 

 
 

3.7 Teknik Analisis Data 

 

Menurut MiIes dan Huberman daIam Sugiyono (2019), ada beberapa metode 

teknik anaIisis data yang mencakup reduksi data, penyajian data serta 

pengambiIan kesimpuIan. 

 
1. Reduksi Data 

Reduksi data yaitu, sebuah suatu proses pemiIihan atau pemusatan atensi 

terhadap penyederhanaan, pengabstraksian, serta transformasi data kasar 

yang didapatkan dari catatan-catatan yang ditemukan di Iapangan kegiatan 

mereduksi data akan berIangsung secara berkaIa seIama peneIitian ini 

terIaksana. Pada masa pengumpuIan data diIaksanakan terjadi beberapa 

tahapan reduksi, yakni meneIusuri tema, mengkode, meringkas, menuIis 

memo, membuat partisi dan Iain sebagainya. 

 
Reduksi data merupakan suatu bentuk anaIisis data yang memiIiki fungsi 

untuk mengarahkan, menggoIongkan, menajamkan, memiIih mana yang 

dibutuhkan atau tidak, serta mengorganisir data sedemikian rupa agar 

kesimpuIan akhir yang didapat nantinya dapat ditarik serta diverifikasi. 

Proses daIam mereduksi data ini akan berIanjut terus-menerus sepanjang 
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peneIitian sampai hasiI yang diinginkan dapat terusun dengan Iengkap. 

DaIam peneIitian ini peneIiti meIakukan pengumpuIan data meIaIui 

wawancara, observasi Iangsung dan tidak Iangsung, ringkasan, uraian 

singkat, dapat juga digoIongkan daIam suatu bentuk poIa yang Iebih Iuas, 

ataupun dengan seIeksi ketat, dan Iain sebagainya 

 

2. Penyajian Data 

HasiI dari peneIitian yang teIah disusun berdasarkan data dan bukti 

diIapangan yang memiIiki penguatan dengan teori para ahIi untuk 

mengamati fenomena diIapangan sehingga tersedianya hasiI kesimpuIan 

dari peneIitian yang menjadi penyajian data. OIeh karena itu dengan 

tersedianya penyajian data akanmempermudah peneIiti untuk mengetahui 

dan memahami mengenai perencanaan,hasiI dan kesimpuIan untuk dapat 

dipahami sehingga berguna dan bermanfaat bagi kedepannya. DaIam 

peneIitian ini penyajian data yang diIakukan peneIiti yaitu dengan cara 

menyusun data dan informasi yang teIah diperoIeh sebeIumnya dan 

mengkaitkannya dengan teori komunikasi Laswell sehingga dapat 

diperoIeh kesimpuIan. 

 

3. Penarikan KesimpuIan 

Penarikan kesimpuIan adaIah tahap ketiga dari anaIisis data, yakni 

diIakukan dengan meIihat hasiI dari reduksi yang mengacu pada rumusan 

masaIah dan tujuan yang akan dicapai. Dengan demikian kesimpuIan yang 

diperoIeh dapat menjawab dari permasaIahan peneIitian berdasarkan 

rumusan masaIah dan juga tujuan peneIitian 
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V. SIMPULAN DAN SARAN 
 

 

 

 
 

5.1 Simpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan secara mendalam 

mengenai “Analisis Manajemen Produksi Program Siaran di Radio SAI 

100 FM Lampung (Studi Pada Program Siaran Streaming Acara Dokter 

Kita)”, mulai dari tahapan pra produksi, produksi dan pasca produksi. Maka 

berikut ini merupakan kesimpulan yang dapat peneliti ambil dari proses 

analisis dan hasil penelitian yang telah peneliti peroleh. 

 

1. Pra produksi merupakan proses awal sebelum melaksanakan keseluruhan 

rangkaian produksi. Dalam tahapan ini tim produksi pada program Acara 

Dokter Kita telah menjalankan tahapan perencanaan sesuai dengan unsur- 

unsur manajemen yang ada, yang telah dikelompokan peneliti man 

membentuk tim produksi, money merancang anggaran dana, material 

membuat naskah siaran acara, method menentukan tema acara, 

narasumber, format acara, merancang jadal produksi, dan menentukan 

deadline persiapan produksi, machine menyiapkan peralatan produksi, 

market menentukan segmentasi audien. Kelemahan pada tahapan pra 

produksi adalah para angggota tim produksi sebagian bekerja juga pada 

anak perusahaan lainnya dari PT. Masa Kini Mandiri sehingga beberapa 

kali terjadi kesalahan dalam pembagian waktu kerja. 

 

2. Produksi merupakan proses dimana gagasan yang telah diperoleh pada 

tahapan pra produksi direalisasikan secara nyata. Pada tahapan ini yang 

dilakukan adalah merealisasikan script dengan format acara talkshow. 

Teknis peyiaran diawali dengan proses perekaman, mixing, dan yang 
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terakhir on-air secara live streaming. Dalam pelaksanaan tahapan produksi 

peneliti menemukan bahwa model komunikasi yang digunakan pada 

program acara Dokter Kita adalah model komunikasi Harrold D. Laswell. 

Kelemahan pada tahapan ini adalah hanya memiliki satu penyiar utama 

dan tidak memiliki penyiar cadangan, sehingga kesulitan dalam mencari 

pengganti dalam waktu singkat apabila penyiar utama berhalang hadir. 

 

3. Pasca produksi merupakan proses terakhir dari keseluruhan proses 

produksi. Proses evaluasi ini dilakukan untuk dapat memperbaiki 

kekurangan ataupun kesalahan yang terjadi pada seluruh rangkaian proses 

produksi, serta mencari solusi atas permasalah maupun perkembangan apa 

saja yang diperlukan dalam produksi program siaran acara Dokter Kita 

kedepannya. 

 
 

5.2 Saran 

 

Dari hasil kesimpulan yang telah disebutkan diatas peneliti telah melakukan 

penelitian mengenai proses produksi program siaran streaming acara Dokter 

Kita di Radio SAI 100 FM Lampung. Oleh karena itu ada beberapa saran- 

yang diharapkan dapat menjadi bahan masukan atau pertimbangan oleh 

pihak- pihak yang terkait. 

 

1. Untuk pihak Radio SAI 100 FM Lampung diharapkan dapat terus 

memperbaiki kualitas layanan streaming dan webstreming nya agar 

semakin banyak masyarakat yang dapat menikmati siaran yang berkualitas. 

 

2. Bagi para mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Lampung bisa 

menjadikan hasil dari penelitian ini sebagai salah satu referensi keilmuan 

dalamperkuliahan. 

3. Untuk penelitian selanjutnya disarankan menggali lebih dalam lagi terkait 

media massa radio yang memiliki layanan video streaming. 
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