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ABSTRAK 

Radio sehagai media massa pemberi infonnasi kini telah menjadi suatu 
format baru yang bergengsi di masyarakat. Radio-radio dengan basis News ini 
berusaha untuk mengembalikan peranan radio tidak hanya sebagai media pemberi 
hiburan, namun juga sebagai pemberi infonnasi, khususnya infonnasi-infonnasi 
lokal. Dan kebutuhan khalayak akan infonnasi ini sudah sangat penting, terbukti 
dengan tingginya jwnlah khalayak radio yang berbasis infonnasi. Radio Suara 
Surabaya sebagai radio yang berformat i'ley!'s atau infonnasi, merupakan radio 
yang sukses dalam mengemban fungsi infonnasi (Cakram, September, 2000). 

Radio Suara Surabaya memiliki beberapa acara unggulan, seperti Kelana 
Kota, Wavv'asan, Lintasan lnfonnasi Suara Surabaya, dan lain sebagainya. 
Program Kelana Kota mencenninkan isi radio Suara Surabaya sebagai NeYl's 
Station. Program ini memberikan berbagai jenis infonnasi lokal yang terjadi di 
Surabaya dan sekitarnya, baik itu infonnasi tentang jalan raya, agenda kota, dan 
pengaduan terhadap perusahaan puhlic service seperti Telkom dan PDAM, serta 
berbagai peristi\va lain yang ter:iadi di seputar kota. Infonnasi tentang jalan raya di 
radio Suara Surabaya disebut sebagai Traffic Report, dan jenis infonnasi inilah 
yang akan dijadikan topik penelitian ini. 

Khalayak radio sebagai khalayak aktif menggunakan media untuk 
memenuhi kebutuhannya. Begitu juga halnya dengan khalayak Suara Surabaya 
yang mencari infonnasi tentang jalan raya, untuk mengetahui kondisi jalan raya di 
Surabaya dan sekitamya. Setelah kebutuhan ini terpenuhi, maka akan tercapai 
kepuasan media (media gratifications). Terdapat dua konsep kepuasan, yaitu 
Gratifications Sought dan Gratifications Obtained. Dengan melihat nilai 
kesenjangan kedua konsep ini, dapat dilihat kepuasan khalayak terhadap media. 
Penehtian ini berusaha untuk mencari nilai kesenjangan diantara keduanya, untuk 
dapat mengetahui kepuasan khalayak terhadap Traffic Report di radio Suara 
Surabaya. 

Penelitian ini merupakan penelitian eksplanatif dengan meggunakan 
metode penelitian survai. Teknik penarikan sampel yang dipakai adalah Sampling 
Sistematis, yang diambil dari database populasi pendengar radio Suara Surabaya 
yang dihimpun berdasarkan telepon yang masuk ke radio tersebut pada bulan 
Desember 2000. Sedangkan unit anal isis dari penelitian ini adalah individu 
pendengar radioSuara Surabaya yang diambil dari database pendengar radio 
Suara Surabaya pada Desember 2000. Teknik pengumpulan data dilakukan 
dengan menggunakan kuesioner. Sedang teknik analisis data yang digunakan 
adalah t-test, yang dianalisis dengan menggunakan SPSS (Statistical Package for 
The Social Sciences Program). 

Setelah ~(Jilakukan uji T dengan menggunakan SPSS Windows, tidak 
ditemukan adanya kesenjangan yang signifikan antara skor Gral!ficafions sought 
infonnasi dengan skor Gral!(icatiom; ohtained infonnasi. Hal ini berarti bahwa 
kebutuhan khalayak akan infonnasi jalan raya dapat semuanya terpenuhi oleh 
radio Suara Surabaya. 
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