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ABSTRAKSI 

Bandar Jakarta merupakan program hiburan yang tergolong kedalam satu genre, 
yaitu variety show. Bandar Jakarta yang disiarkan di Mersi FM setiap hari Senin – Sabtu 
pukul 06.00 WIB, siaran yang merupakan produksi in – house. Siaran Bandar Jakarta ini 
juga merupakan sebuah siaran alternatif bagi audien sebelum melakukan atau teman 
dimana saja untuk menghilangkan penat dan lelah diperjalanan atau dimana saja yang 
ingin beraktivitas seharian atau hanya sekedar mengisi waktu luang dikala senggang. Hal 
tersebut juga merupakan salah satu factor bagi Ibu Rumah Tangga RW.04 Kreo Selatan 
Tangerang sebagai salah satu alternative siaran yang menghibur. 

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kepuasan khalayak Ibu 
Rumah Tangga terhadap siaran Bandar Jakarta diradio Mersi FM, Tujuan penelitian ini 
adalah ingin mengetahui  kepuasan khalayak terhadap siaran Bandar Jakarta dimersi FM. 

 Kepuasan Khalayak yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah proses internal 
yang memungkinkan kita memilih, mengorganisirkan, dan menafsirkan rangsangan dari 
lingkungan kita. Jenis penelitian yang Penulis lakukan adalah penelitian yang bersifat 
deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode survey, dimana penulis 
mengumpulkan informasi dari responden dengan menyebarkan kuisioner kepada 

61 responden yang mendengarkan siaran Bandar Jakarta, yang diambil 
menggunakan teknik purposive sampling. Kemudian data tersebut diolah dengan 
menggunakan skala likert dan dianalisis secara deskriptif.  

Hasil penelitian menunjukan kepuasan khalayak Ibu Rumah Tangga RW.04 Kreo 
Selatan terhadap siaran Bandar Jakarta dari segi isi, materi, penyajian, penyampaian dan 
waktu. Adalah positif dengan presentase 88%. Dapat disimpulkan melalui hasil penelitian 
yang diperoleh, akhirnya diketahui bahwa siaran Bandar Jakarta di Mersi FM 
mendapatkan tingkat kepuasan khalayak yang positif dari Ibu Rumah Tangga. 
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