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1   PENDAHULUAN 
 
 

Latar Belakang 
 

Periklanan merupakan alat komunikasi untuk menyampaikan pesan 
mengenai barang-barang, jasa atau ide-ide yang ditujukan kepada khalayak ramai 
yang merupakan calon pembeli dari produk atau jasa tersebut. Periklanan dapat 
mempengaruhi konsumen sehingga timbul rasa untuk melakukan pembelian. Jadi 
periklanan mempunyai peranan penting dalam meningkatkan volume penjualan. 

Banyak pengertian mengenai periklanan yang dikemukakan oleh para ahli 
dan kebanyakan orang percaya bahwa periklanan bekerja dengan mengirimkan 
suatu pesan lewat suatu media cetak maupun elektronika akan diperoleh jumlah 
konsumen yang cukup besar dalam waktu yang tidak begitu lama. Namun dalam 
masyarakat yang komunikatif, pesan yang disampaikan oleh media promosi 
terbentur oleh kesadaran, pengertian dan tindakan konsumen untuk melakukan 
pembelian. Sehingga perusahaan melaksanakan kegiatan periklanan karena 
mempunyai peranan yang cukup besar bagi kegiatan penjualan. 

Periklanan adalah suatu usaha untuk mempengaruhi konsumen dalam 
bentuk tulisan, gambar, suara atau kombinasi dari semua yang diarahkan pada 
masyarakat secara luas. Menurut (Kotler 2006) bahwa periklanan adalah setiap 
bentuk penyajian dan promosi bukan pribadi yang dibayar mengenai gagasan, 
barang atau jasa oleh sponsor yang teridentifikasi.  

Pentingnya media radio siaran sebagai media iklan akan lebih terasa jika 
menyimak situasinya secara global, peran radio sebagai media iklan memang 
masih terbatas secara umum, dengan tersedianya sinyal yang kuat, radio dapat 
mencapai pendengar yang banyak pada jarak yang jauh atau bahkan dalam suatu 
wilayah yang luas. Radio merupakan sarana handal untuk menjangkau orang yang 
mungkin tidak mempunyai akses media yang lain, radio dapat menjangkau orang-
orang yang buta huruf yang tidak dapat membaca surat kabar, dan radio 
merupakan media yang dapat menjangkau hingga kepelosok daerah. Radio 
berfungsi sebagai sarana informasi, komunikasi, pengetahuan dan pendidikan 
serta hiburan yang mempunyai peran cukup penting dalam menyampaikan berita 
tentang perkembangan nasional maupun internasional. 

Terkait dengan pangsa pasar dan basis konsumen, merek dengan pangsa 
pasar yang tinggi pada umumnya membutuhkan anggaran biaya periklanan yang 
lebih rendah guna mempertahankan posisinya. Itulah kenapa banyak perusahaan 
atau instansi beriklan melalui media radio, karena radio adalah media auditif yang 
lebih mudah untuk mengingat apa yang didengar pada setiap kesempatan. 

Radio Elgangga 100,3 FM Bekasi hadir sebagai media terbesar di kota 
Bekasi yang memanjakan stakeholder dalam pemenuhan kebutuhan beriklan dan 
berpromosi, secara umum gambaran singkat tentang Radio Elgangga dapat 
dijelaskan dalam uraian singkat berupa karakteristik radio, yaitu : Efficient Value. 
Radio adalah media beriklan yang ekonomis dari sisi pembiayaan dan efektif. 
Flexibility Value. Radio adalah media yang bersifat mobile, karena bisa didengar 
dalam setiap kesempatan, kapanpun dan  dimanapun. Real Time Value. Radio 
adalah media yang paling unggul dalam kecepatan penyampaian informasi, baik 
dalam penyampaian hiburan dan komersial. Customize Value. Radio adalah media 
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yang mudah untuk mengemas suatu penyampaian pesan dalam bentuk siaran yang 
variatif dan kreatif sesuai keinginan dan kebutuhan pemasang iklan. 

Ada beberapa produk iklan yang disajikan oleh Radio Elgangga 100.3 FM 
Bekasi dalam memanjakan pemasang iklan, yaitu dalam bentuk: 

Loose Spot, adalah produk iklan yang dibuat dengan merekam suara orang 
yang membaca pesan tertentu yang ingin disampaikan dan diperindah lagi dengan 
musik atau sound effect lainnya, dimana pesan yang disampaikan antara lain 
adalah jadwal kegiatan, jenis produk yang ditawarkan, info harga hingga 
bagaimana dan dimana produk tersebut bisa dibeli atau didapatkan oleh 
konsumen. 

Kemudian Insert ARP (Kuis) / Sayembara, adalah rangkaian acara yang 
melibatkan konsumen dan calon konsumen untuk berpartisipasi dalam permainan 
atau games yang terkait erat dengan produk yang dipromosikan, dengan jaminan 
mendapatkan hadiah-hadiah tertentu, dengan keterlibatan ini pemasang iklan jenis 
ini berharap agar brandnya diposisikan disekitar nilai-nilai dan kebutuhan sosial. 
 Lalu Time Signal, merupakan jenis iklan tanda waktu pada waktu atau jam 
tertentu yang dianggap stategis. 

Ada pula Sponsor Program / Talk Show, dalam penerapannya di radio, 
praktisi radio menamakan program ini sebagai blocking time program, artinya 
adalah pembelian jam siaran dengan durasi tertentu, untuk diisi dengan program 
khusus yang dimiliki untuk tujuan kegiatan pemasaran. 

Jenis produk berupa Live Reportase, jenis produk ini adalah perpaduan 
antara siaran On-Air maupun Off-Air, dimana pemasang iklan menginginkan 
produknya lebih dikenal dimasyarakat dalam bentuk event tertentu yang disiarkan 
secara langsung melalui radio. 

Dan yang terakhir adalah Adlibs Radio Program (ARP), merupakan iklan 
radio berupa teks tertulis (script) dibacakan dan diimprovisasi oleh penyiar radio 
dalam pola penyampaiannya. 

Pemasang iklan dimanjakan dengan pilihan waktu tayang iklan yang 
relatif menguntungkan dengan asumsi bahwa dalam jam tertentu merupakan 
capaian pendengar dalam jumlah banyak, dan berikut merupakan keterangan 
waktu berdasarkan waktu pemasangan iklan : 
 
Tabel 1 Jenis Waktu Penayangan Iklan Radio Elgangga 100,3 FM Bekasi 

Kategori Waktu Jenis Promo Jam / Waktu 
Prime Time ON-AIR  06:00-10:00 & 16:00-20:00 
Reguler Time ON-AIR 10:00-16:00 & 20:00-06:00  
Blocking Time ON-AIR / OFF-AIR Tentatif 
Semi Blocking Time ON-AIR / OFF-AIR Tentatif 

 
Sebagai salah satu pilihan beriklan melalui Radio Elgangga 100.3 FM 

Bekasi adalah dengan ARP, kelebihan beriklan dengan teknik ARP adalah dapat 
dibacakan kapan saja sesuai dengan keinginan atau tergantung saat kontrak kerja 
sama dibuat, maka sangat efisien untuk mempromosikan produk, hal ini didukung 
oleh efek sugesti dari seorang Penyiar/Announcer/MC Radio, hal ini menjadi 
efektif apabila produk baru saja launching atau diluncurkan, karena Announcer 
akan berperan sebagai Indirect Sales Promo dimana materi/naskah dari ARP ini 
disampaikan dengan gaya yang khas dan gaya siar yang friendly.   
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AC Nielsen Media Research pada tahun 2005 menyatakan bahwa sebaran 
penduduk di kota Bekasi terutama kaum urban didominasi oleh tiga suku yaitu 
suku Jawa, Sunda, dan Minang/Padang. Faktor ini didasari atas penilaian terhadap 
loyalitas kepada stasiun radio, program acara serta komunitas kedaerahannya 
masing-masing, sehingga komunitas suku ini merupakan pasar potensial untuk 
mempromosikan produk atau jasa, tetapi oleh Radio Elgangga 100.3 FM Bekasi 
belum teroptimalisasi, terutama pada jenis produk ARP yang merupakan best 
value product.   
 
Tabel 2 Tarif Iklan Radio Elgangga 100,3 FM Bekasi Per 1 Januari 2013 

Jenis Iklan Durasi Tarif (Rp) 

Loose Spot 30 Detik 
60 Detik 

200,000 
300,000 

ARP 30 Detik 
60 Detik 

350,000 
400,000 

Insert  Ad (Kuis) 3 Menit 
5 Menit 

650,000 
1,000,000 

Time Signal 30 Detik 
60 Detik 

400,000 
600,000 

Sponsor Program / Talk Show 
Semi Blocking 
 
Full Blocking 

30 Menit 
60 Menit 

 
30 Menit 
60 Menit 

2,000,000 
3,500,000 

 
2,700,000 
4,000,000 

 
Live Reportase 5 Menit 

10 Menit 
1,500,000 
2,000,000 

 
Seperti tergambar pada Tabel 2 diatas adalah merupakan tarif resmi 

pemasangan iklan. Dan berikut merupakan proporsi perolehan iklan yang dicapai 
oleh Radio Elgangga 100.3 FM Bekasi pada periode Semester II tahun 2012 (Juli 
sampai Desember) yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 
 
Tabel 3 Proporsi Pendapatan Iklan Radio Elgangga 100.3 FM Bekasi 
Radio Product Picture Value 
Loose Spot On-Air 40 % 
Insert  ARP (Kuis) / Sayembara On-Air / Off-Air 20 % 
Time Signal (Jam / Adzan Sholat) On-Air 15 % 
Sponsor Program / Talk Show On-Air / Off-Air 10 % 
Live Reportase Off-Air 10 % 
ARP (Iklan Baca) On-Air / Off-Air 5 % 
Total Value 100 % 
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Dari tabel 3 diatas tergambar dengan jelas bahwa ARP merupakan best 
value perolehan iklan sebuah stasiun radio. Sehingga diperlukan optimalisasi 
menyeluruh mulai dari program acara, musik, materi dan kekuatan Announcer 
dalam penerapannya dalam On-Air. Penelitian ini didasari atas tiga pertimbangan. 
Pertama, radio merupakan salah satu alat komunikasi yang cukup komunikatif dan 
disukai oleh masyarakat. Kedua, bahwa bahasa daerah yang digunakan oleh 
masyarakat kota Bekasi sangat unik dan beragam. Dalam penelitian ini penulis 
menekankan pada bentuk bahasa dalam penggunaan simbol kedaerahan yang 
kental. Jadi dapat disimpulkan bahwa bahasa yang digunakan di kota Bekasi 
hanya sebagai alat komunikasi saja dan merupakan identitas dari kelas sosial dari 
tiga komunitas suku yang mendominasi tersebut. Ketiga, belum pernah ada yang 
mengkaji secara khusus dalam bentuk penelitian di kota Bekasi. 
 

Perumusan Masalah 
 

ARP yang disiarkan diharapkan dapat menginformasikan suatu 
keunggulan produk atau jasa. ARP memiliki kekuatan dalam aplikasinya, yaitu 
pada penyiar radio sebagai penyampai pesan serta garda terdepan dalam proses 
On-Air, kekuatan pada sound effect yang menjadikan ARP menjadi lebih 
berwarna dalam aplikasinya dan ketiga adalah kekuatan pada pemasangan lagu 
sebagai pelengkap rangkai kata yang disampaikan serta membuat suasana lebih 
berkesan seperti menggambarkan suasana kampung halaman yang mewakili 
komunitas suku jawa, suku sunda dan suku minang/padang. 

Dari ketiga kekuatan tersebut maka pendengar akan merespon ARP dan 
selanjutnya mereka mengingat keberadaan produk yang disampaikan kemudian 
memenuhi kebutuhannya dengan cara membeli produk yang di ARP-kan tersebut, 
dalam hal ini produk pemurni air “pure it”  yang menjadi additional measurement 
terhadap apa yang disampaikan oleh penyiar radio berbahasa daerah tersebut. 
Dengan demikian penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 
1. Bagaimana sikap pendengar radio terhadap ARP berbahasa daerah yang di-

On-Air-kan? 
2. Bagaimana hubungan ARP berbahasa daerah dengan keputusan membeli 

pada pendengar radio? 
 

Tujuan Penelitian 
 

Dengan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini yaitu: 
1. Menganalisis sikap pendengar radio terhadap ARP berbahasa daerah di radio. 
2. Menganalisis hubungan ARP berbahasa daerah dengan konten produk “pure 

it”  terhadap keputusan membeli pendengar radio. 
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Manfaat Penelitian 
 

Penelitian ini bermanfaat sebagai:  
1. Sumbangan pemikiran dan alternatif wawasan bagi perusahaan mengenai 

aplikasi ARP berbahasa daerah dalam dunia radio siaran komersial dari sudut 
pandang akademis dan pola baru membangun promosi berbasis budaya. 

2. Upaya memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan 
manajemen periklanan radio, khususnya pada jenis iklan ARP berbahasa 
daerah. Serta upaya untuk melestarikan budaya daerah dengan pengayaan 
bahasa daerah yang dimiliki bangsa Indonesia pada penerapan ARP 
berbahasa daerah. 

 
Ruang Lingkup Penelitian 

 
Memfokuskan pada aplikasi ARP karena merupakan best value perolehan 

iklan di radio. Media radio dipilih karena masyarakat lebih banyak menggunakan 
radio sebagai media informasi dan media hiburan murah meriah jika dibandingkan 
dengan lainnya, serta fokus pada kajian pemakaian bahasa daerah yaitu bahasa 
Jawa, Sunda, Minang/Padang. Hal ini diperkuat oleh data yang diperoleh dari AC 
Nielsen Media Research pada tahun 2005 bahwa sebaran penduduk di kota Bekasi 
terutama kaum urban atau kaum pendatang didominasi oleh tiga suku yaitu suku 
Jawa, Sunda, dan suku Minang/Padang. 
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