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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

V.1 Simpulan 

 Pada penelitian yang telah dilakukan, pemberitaan mengenai 

PDAM Surya Sembada Surabaya di Jawa Pos memiliki citra yang positif. 

Dalam setiap pemberitaan memungkinkan memuat beberapa indikator 

sehingga hasil yang di dapat lebih detail. Dari tiga elemen citra yang diteliti, 

citra positif tertinggi diperoleh dari elemen citra references. Elemen 

references dapat memiliki nilai tertinggi karena Jawa Pos dalam satu berita 

terkadang memuat lebih dari satu atau dua narasumber yang berkaitan 

dengan masalah yang diberitakan.  

 Dalam references, indikator internal perusahaan menjadi tinggi 

dibandingkan dengan indikator lainnya. Narasumber berikutnya yang 

banyak dipakai oleh Jawa Pos adalah pihak eksekusif yang meliputi 

pemerintahan seperti Gubernur dan wali kota. Pihak eksekutif ini banyak 

dipilih Jawa Pos dalam berita yang menyangkut pada kebijakan baru yang 

dikeluarkan pemerintah. Memiliki presentase yang berbanding sangat tipis 

dengan eksekutif, indikator legislatif dan indikator masyarakat menjadi 

indikator berikutnya yang sering dipakai oleh Jawa Pos. Indikator legislatif 

mendapat nilai positif yang lebih tinggi. Kemudian dalam indikator 

masyarakat, semua berita yang menggunakan narasumber ini mempunyai 

nilai negatif. Indikator yudikatif yang merupakan pihak berwajib maupun 
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pengadilan mempunyai berita yang seluruhnya bernilai positif. Berikutnya 

indikator akademisi dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) memiliki 

jumlah yang sama dalam pemberitaan PDAM Surya Sembada Surabaya di 

Jawa Pos, berita yang memuat indikator ini keseluruannya bernilai positif.  

 Elemen citra kedua yang banyak dimuat dalam pemberitaan 

PDAM Surya Sembada Surabaya di Jawa pos adalah characteristics dan 

elemen ini memiliki nilai positif yang lebih tinggi. Dalam characteristics 

indikator yang banyak dimuat dalam pemberitaan Jawa Pos adalah struktur 

manajemen perusahaan. Indikator struktur manajemen tersebut mempunyai 

nilai positif lebih tinggi dibandingkan dengan nilai negatif. Indikator 

berikutnya yang sering dimuat oleh Jawa Pos adalah SDM (Sumber Daya 

Manusia) yang banyak dibahas dalam pemberitaan mengenai pelayanan. 

Indikator ini memiliki nilai positif lebih tinggi dibandingkan dengan nilai 

negatif, walaupun berbandingannya sangat tipis. Berikutnya adalah regulasi 

atau peraturan perusahaan, karakter yang menempel pada keputusan 

perusahaan dalam pemberitaan adalah positif. Indikator keuangan yang 

dimuat dalam pemberitaan mengenai keuangan maupun  modal yang 

didapatkan perusahaan memilik karakter atau penilaian positif. Sedangkan 

pada indikator bahan baku, pemberitaan yang memuat memiliki nilai 

seimbang atau sama antara negatif dan juga positif. 

 Elemen citra berikutnya yang dimuat dalam pemberitaan di Jawa 

Pos adalah familiarity, dalam familiarity indikator yang banyak dimuat 

dalam pemberitaan adalah pelayanan perusahaan. Indikator ini mendapatkan 
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nilai positif yang lebih tinggi daripada nilai negatif, hal tersebut disebabkan 

karena dalam pemberitaan memuat usaha yang dilakukan PDAM Surya 

Sembada Surabaya dalam menangani setiap masalah. Indikator yang sering 

dimuat berkaitan dengan elemen familiarity berikutnya adalah program 

perusahaan, program ini mendapat nilai  positif lebih tinggi dalam 

pemberitaan mengenai CSR (corporate social responsibility) yang 

dilakukan oleh PDAM Surya Sembada Surabaya. Indikator berikutnya 

adalah produk perusahaan, indikator ini memiliki nilai negatif yang lebih 

tinggi daripada positif. Namun, pemberitaan mengenai produk tidak banyak 

dimuat dibandingkan dengan  pemberitaan lainnya.  

 Kesimpulan terakhir yang dapat diberikan peneliti adalah pada 

setiap citra positif yang dimiliki perusahaan dalam setiap pemberitaan tidak 

sepenuhnya positif. Banyak berbagai hal negatif dari perusahaan yang 

akhirnya berubah menjadi positif disebabkan pemilihan narasumber yang 

dilakukan oleh media. Citra PDAM Surya Sembada dalam pemberitaan 

Jawa Pos adalah positif tetapi dalam nilai positif tersebut PDAM mendapat 

nilai produk dan pendapat negatif oleh masyarakat. Hal itu membuktikan  

bahwa masih kurangnya kualitas air PDAM Surya Sembada Surabaya. 

Namun, kinerja dalam melakukan pelayanan dan membuat program sosial 

dapat terus dikembangkan dan dipertahankan. 
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V.2 Saran 

a) Perusahaan  

 Apabila perusahaan mendapatkan keluhan tinggi dan 

dipublikasikan oleh salah satu lembaga perlindungan konsumen. 

Perusahaan dapat mengatasinya dengan menjalin kerjasama yang 

baik dengan media massa, karena citra perusahaan terbentuk dari 

adanya pengalaman dan pengetahuan. Jika masyarakat membaca 

informasi di media massa mengenai pelayanan dan usaha 

perusahaan dalam mengahadapi permasalahan akan dapat 

menambah pengetahuan masyarakat terhadap kualitas perusahaan. 

Untuk PDAM Surya Sembada saran yang dapat diberikan oleh 

peneliti adalah tetap menjaga hubungan baik dengan media masa 

dan menciptakan program-program sosial. Selain itu dapat lebih 

memperhatikan dan meningkatkan kualitas produknya. 

b) Penelitian Selanjutnya 

 Penelitan selanjutnya diharapkan untuk lebih mendalam, 

karena penelitian ini dapat dikembangkan secara lebih detail. 

Salah satu cara dalam melakukan penelitian citra perusahaan 

secara detai dengan metode kualitatif. Salah satu metode analisis 

kualitatif adalah analisis teks, metode kualitatif tersebut dapat 

membantu peneliti selanjutnya untuk mendapatkan hasil yang 

tidak tampak (latent). 
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 Selain itu penelitian kualitatif yang melihat strategi public 

relations dalam membentuk citra perusahaan juga dapat 

dilakukan. Agar mendapatkan hasil lebih mendalam mengenai 

pembentukan citra perusahaan. 
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