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INTISARI 


Industn penyiaran radio semakin berkembang dengan pesat semng dengan 
kemajuan jaman. Oi Surabaya pada khususnya telah berkembang banyak stasiun 
radio swasta dimana setiap stasiun radio tersebut telah melalculcan segmentasi 
pendengar serta mencoba mengambil target pendengar tertentu. Bagi stasiun radio 
swasta, pendapatan dan ilclan merupalcan pendapatan paling besar. Oleh karena itu, 
banyaknya stasiun radio. tennasuk televisi swasta merupakan ancaman senus bagi 
kelangsungan hidup suatu stasiun radio yang bergantung pada pendapatan dan iklan. 
Positioning merupakan salah satu cam yang dapat dilakukan oleh manajemen 
masing-masing stasi un radio untuk: menyiasati persaingan anta! stasiun radio yang 
terjadi di Surabaya. Menurut Ries dan Trout agar positioning dapat berhasil dalam 
suatu masyarakat yang over komunikasi, perusahaan harus menciptakan suatu posisi 
dalam benak atau pikiran konsumen atau prospeknya. 

PT Radio Zodiac atau lebih dikenal dengan radio Colors merupakan salah satu 
stasiun radio yang rnencoba bertahan di persaingan radio di Surabaya. Untuk itulah 
perlu dilakukan posilioning radio Colors sebagai dasar untuk merumuskan strategi 
pemasaran. 

Berdasarkan Iatar belakang diatas. penelitian ini mencoba untuk mcnguji dan 
mcmbuktikan hipotesis. yaitu dugnnn balm'8 posisi radio Colors berdasarkan persepsi 
pendengar terhadap program siaran lebih unggul diantara stasiun radio lain yang 
diteliti. Dalam menganalisis positioning radio Colors digunakan atribut·atribut dan 
program siaran yaitu kualitas lagu yang diputar. informasi yang disiarkan. 
kemampuan penyiar membawakan program siaran, kcjclusan penerimaan program 
siaran pada pesa\wt penenma radio. variasi program siaran yang ditawarkan dan 
durasi waktu setiap program siaran. 

Dengan menggunakan model analisis menurut Walker. Boyd dan Larreche dan 
menggunakan teknik analisis Mulli Dimensional ScaJ/ing (MDS) didapatkan pet a 
posisi stasiun radio yang diteliti. Dan interpretasi peta posisi tersebut dapat 
disimpulkan bahwa menurut persepsi pendengar terhadap program siaran. secara 
keseluruhan radio Colors belum unggu], akan tetapi dengan teknile anaHsis MDS 
diketahui bahwa pada atribut kemampuan penyiar membawakan program siaran. 
radio Colors lebih unggul diantara stasiun radio lain yang diteliti. Sedang1can pada 
sisi lain, yaitu atdbut informasi yang disiarkan. radio Colors belum unggul diantara 
stasiun radio lain yang diteliti. Simpulan ini sekaligus menjawab hipotesis penelitian 
bahwa radio Colors lebih unggul diantara stasi un radio lain. tidak terbukti. 
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