
65 
 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

V.1.Kesimpulan 

 Penelitian deskriptif yang hanya melibatkan satu variabel 

(univariat), dimana penelitian deskriptif seperti ini terbatas pada 

kemampuan untuk menjelaskan realitas apa adanya menurut Irawan 

(2006:101).  

Hasil penelitian ini berkaitan dengan satu satunya variabel yang 

menjadi bahasan dalam penelitian ini, yaitu Miracle Magazine yang terdiri 

atas Daya tarik pesan, meliputi: Isi pesan, tata bahasa, sistem penulisan, 

aktualisasi pesan. Daya tarik fisik, meliputi: gambar, tata warna, tata. 

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Miracle Magazine 

efektif untuk membangun citra merek Miracle melalui daya tarik pesan, 

daya tarik fisik, dan frekuensi terbit. Keberadaan Miracle Magazine dapat 

mengakomodir kebutuhan akan segala informasi konsumen yang 

merupakan orang-orang di segmen atas. Sebesar 85,5% responden  setuju 

apabila isi pesan dalam Miracle Magazine dapat dipahami, 95,5% 

menyatakan setuju mengenai isi pesan dalam Miracle Magazine yang sudah 

sesuai dengan citra perusahaan, 70% yang menyatakan setuju tentang tata 

bahasa dalam Miracle Magazine dapat dipahami, 90% setuju terkait tata 

bahasa dalam Miracle Magazine yang sudah sesuai dengan citra perusahaan 

yang berkelas, dengan skala Nasional yang memiliki cabang di beberapa 

kota di Indonesia, atau 71% setuju mengenai berita dalam Miracle 

Magazine bersifat aktual, karena Miracle Magazine memang majalah yang 

berisikan beberapa informasi yang real dan relevan dengan kehidupan 

pembaca yang patut diketahui oleh konsumen setia Miracle Aesthetic 

Clinic, 96% tentang aktualisasi pesan dalam Miracle Magazine sesuai 

dengan citra perusahaan. Ketertarikan responden pada segmen atas ini pada 
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Majalah Miracle membuat mereka para konsumen setia Miracle Aesthetic 

Clinic mengenal seperti apa klinik kecantikan yang dipilih, yang kemudian 

dari situ mereka akan menyebarkan ke relasi kerja, teman kampus, atau 

anggota keluarga baik secara langsung maupun tidak langsung tentang 

Miracle Aesthetic Clinic sampai kemudian muncul citra PT. Miracle 

dikalangan masyarakat luas.  Citra sebuah perusahaan tentunya dibangun 

melalui strategi terbaik untuk menyerang pemimpin pasar yang memerlukan 

komitmen jangka panjang . 

 Dari segi daya tarik fisik penelitian ini menghasilkan, 93% yang 

setuju apabila gambar dalam Miracle Magazine yang sesuai dengan berita 

yang dimuat, 90% setuju dengan pemilihan warna di setiap halaman dalam 

Miracle Magazine yang sesuai dengan kenyamanan saat membuka dan 

membaca Majalah, 95,5% setuju dengan pengaturan tata letak pesan baik 

berita maupun iklan dalam Majalah Miracle yang sudah pas (tidak kurang 

tidak lebih). Sedangkan dari segi frekuensi 65,5% yang setuju tentang 

waktu terbit Miracle Magazine setiap 4 bulan sekali. 

 

V.2. Saran  

 Berdasarkan kesimpulan di atas peneliti berupaya memberikan 

saran sebagai berikut : 

1. Miracle magazine dari hasil penelitian positif untuk 

membangun citra merek, untuk itu perlu bagi Miracle 

menambah jumlah produksi majalah yang saat ini hanya 8000 

eksemplar serta meletakkan juga di public space yang 

tersedia. 

2. Mengoptimalkan penggunaan media internal berupa majalah 

Miracle untuk kepentingan promo, kerja sama vendor dan 
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memperkenalkan lebih dalam tentang Miracle Aesthetic 

Clinic. 

3. Pihak Miracle Aesthetic Clinic secara berkala melakukan 

survey terkait majalah Miracle, baik saran atau request liputan 

tertentu dari pelanggan Miracle Aesthetic Clinic dan untuk 

mengetahui bagaimana feed back sebenarnya dari konsumen. 

4. Berinovasi membuat majalah Miracle dalam bentuk online 

sehingga para pelanggan menengah ke atas bisa mendapatkan 

update informasi, tips atau berita lebih cepat lagi. 
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