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ABSTRAK 

 Skripsi ini menjelaskan tentang perjalanan sejarah perusahaan Radio ARBES di Kota 

Padang. Radio Arbes sendiri termasuk salah satu radio non pemerintahan yang tertua di Kota 

Padang. Pokok permasalahan dalam kajian ini mencoba mengungkapkan bagaimana 

perkembangan perusahaan radio arbes dari awal pendiriannya yaitu tahun 1972 hingga tahun 

2012, terutama dalam aktivitas manusia diradio arbes. Serta apa saja perubahan yang dialami 

dari radio arbes tersebut baik dari bagaimana dengan latar belakang berdirinya perusahaan 

radio arbes tersebut di Kota Padang, siapa yang mendirikan radio arbes, lalu bagaimana 

dengan pengelolaan radio arbes, bagaimana penerimaan untuk menjadi seorang penyiar 

disana, program atau acara apa saja yang ada di arbes tersebu. 

 Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode sejarah yang terdiri dari 

empat tahap, yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan histiografi, pengumpulan data dilakukan 

melalui studi pustaka dan penelitian lapangan. studi pustaka dan kearsipan digunakan untuk 

mendapatkan data tertulis yang berkaitan dengan topic penelitian. Studi lapangan tentunya 

dilakukan dengan metode wawancarai berbagai pihak yang terkait dengan perusahaan radio 

arbes tersebut. Pihak-pihat yang diwawancara antara lain yaitu, Direktur perusahaan radio 

arbes, karyawan-karyawan serta staf radio arbes seperti tim keuangan, programmer, music 

director, dan marketing serta penyiar yang senior hingga ke penyiar yang junior. Sumber dan 

informasi yang didapat dari studi pustaka dan wawancara dikritik lalu diinterprestasikan, 

kemudian dilakukan penulisan sejarahnya. Tahap yang terakhir adalah histiografinya yaitu 

penulisan. 

 Radio arbes dapat berkembang dan bertahan hingga sampai saat sekarang ini 

dikarenakan kedisiplinan dan juga kegigihan para penyiarnya yang selalu melakukan 

kreatifitas dan inovasi yang selalu terbaru dan memberikan program-program unggulan yang 

banyak digemari oleh masyarakat. Selain itu didukung dengan kompaknya seluruh karyawan-

karyawan arbes.  

 


