
ABSTRAKSI

Loyalitas pelanggan merupakan salah satu topik yang hangat
diperbincangkan. Karene merupakan kunci suksesnya perusahaan. Stasiun radio
sebagai industri jasa juga berlomba mendapatkan loyalitas pendengarnya terutama
karena perkembangan stasiun radio cukup pesat. Mengacu pada fenomena
tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh yang diberikan oleh
kepuasan pendengar pada program siaran radio dan penyiar radio terhadap
loyalitas pendengar pada stasiun radio dengan kepuasan pendengar pada stasiun
radio, loyalitas pendengar pada penyiar dan loyalitas pendengar pada program
siaran radio sebagai variabel antara. Penelitian ini didasarkan pada hasil
penelitian yang dilakukan Arbore (2009) yang meneliti kepuasan pendengar pada
stasiun radio dan penyiar radio berpengaruh pada loyalitas pendengar pada stasiun
radio melalui loyalitas pendengar pada penyiar radio sebagaai variabel antara.
Penelitian ini dilakukan di Surabaya, obyek penelitian radio EBS FM, Hardrock
FM, Merdeka FM dan DJ FM . dengan menyebar 200 kuesioner, penyebaran
kuesioner ini menggunakan teknik accidental dan puprosive sampling, dimana
peneliti mencari responden secara acak tetapi responden tersebut harus memenuhi
kriteria yakni merupakan pendengar dari stasiun radio EBS FM, Hardrock FM, DJ
FM, Merdeka FM dan responmden memiliki program siaran dan penyiar yang
disukai dalam stasiun radio tersebut.

Data primer yang sudah terkumpul kemudian diolah menggunakan Partial
Least Square (PLS) dengan menggunakan software smartPLS 2.0 digunakannya
PLS dalam penelitian ini adalah karena pada model analisisnya terdapat dimensi
formative construct dimana hanya bisa diolah dengan menggunakan PLS .

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa kepuasan pada
penyiar dan program siaran radio memang mempengaruhi kepuasan pada stasiun
radio. Kepuasan pada program siaran langsung mempengaruhi loyalitas pada
stasiun radio karena pendengar cenderung mendengarkan banyak program siaran
radio tetapi tidak mempengaruhi loyalitas pada program radio itu sendiri,
kemudian loyalitas pada program siaran juga tidak berpengaruh terhadap loyalitas
pada stasiun radio. Dari hasil analisis dapat dilihat juga bahwa kepuasan pada
penyiar tidak berpengaruh secara langsung pada loyalitas pada stasiun radio dan
juga tidak berpengaruh pada loyalitas pada penyiar radio itu sendiri. Tetapi
loyalitas pada penyiar radio berpengaruh terhadap loyalitas pada stasiun radio
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