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ABSTRAK 
 
 
 
 

Akun @e100ss adalah akun Twitter resmi dari Radio Suara Surabaya 
Radio @e100ss yang merupakan jejaring sosial resmi Radio Suara Surabaya. 
Disamping itu, Twitter  sendiri  merupakan layanan  micro-blogging  dan jejaring 
social, dimana yang tidak hanya menjadi  topik  pembicaraan  yang  terbanyak  di  
bahas,  tetapi  pengguna Twitter  juga terus bertambah, dan Twitter  pun menjadi 
standar baru dalam komunikasi yang tak lagi menekankan pada “what are  you  
doing?” tetapi “what happenings?”sehingga Twitter akhirnya tidak hanya 
digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan yang hanya berisi kegiatan rutin 
sehari-hari. Twitter juga menjadi media penyebaran pesan, laporan, Informasi-
informasi dan pengalaman yang luar biasa cepatnya. Salah satunya contohnya 
adalah fenomena serangan di India yang melukai banyak orang. Evolusi Twitter 
sangat menarik untuk dipantau karena momentum Twitter terus meningkat dan 
banyak dimanfaatkan untuk berbagai aktivitas bahkan NASA pun menggunakan 
Twitter  untuk memberikan informasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui perilaku pemanfaatan akun Twitter @e100ss sebagai media 
pemenuhan kebutuhan informasi pengguna jalan raya di Kota Surabaya.  

Penelitian ini menggunakan  pendekatan  penelitian  kuantitatif  deskriptif. 
Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah followers Twitter @e100ss 
sebanyak 100 orang followers akun Twitter @e100ss di Surabaya. Teknik analisis 
data menggunakan tabulasi silang.  

Hasil penelitian yang diperoleh yaitu : Kebutuhan kognitif, sebagian besar 
responden menunjukan pemanfaatan media akun Twitter @e100ss dengan ingin 
memperoleh informasi dan kondisi yang menyangkut daerah yang banjir dan jalan 
mana saja yang tidak bisa dilewati di akun Twitter @e100ss; Kebutuhan afektif, 
sebagian besar responden menunjukan  pemanfaatan media akun Twitter @e100ss 
mendapatkan perasaan aman dan nyaman karena memperoleh informasi dan 
kondisi yang menyangkut kemacetan di jalan raya melalui Twitter @e100ss; 
Kebutuhan integrasi individu, sebagian besar responden menunjukkan adanya 
pemanfataan akun Twitter @e100ss untuk memenuhi kebutuhan ingin mengetahui 
informasi yang berkaitan dengan kondisi jalan raya agar tidak terlambat ke 
sekolah, kerja, atau tempat yang akan di tuju melalui akun Twitter @e100ss; 
Kebutuhan integrasi sosial, sebagian besar responden menunjukkan adanya 
pemanfataan akun Twitter @e100ss untuk memperluas hubungan sosial baik 
dengan keluarga, teman, sahabat, tetangga, dan lingkungan sekitar. 
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