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Ringkasan  
 
Obyek penelitian ini adalah Harian Surabaya Post yang merupakan salah satu Koran tertua di 
Jawa Timur yang berdiri sejak 1953. Harian yang baru saja “berpindah pemilik” sehingga re-
positiong brand harus dilakukan. Brand Surabaya Post pernah berjaya pada masanya 
menguasai bisnis media massa di Jawa Timur. Karena adanya konflik internal perusahaan, 
Koran Surabaya Post pernah dilikuidasi dan dinyatakan pailit. Tepatnya tanggal 1 Juli 2008 
Surabaya Post dibeli oleh PT Media Delta Espe yang merupakan anak perusahaan dari PT 
Media Delta Kahuripan, sehingga secara otomatis pemilik baru Surabaya Post menginginkan 
sesuatu yang baru dalam manajemennya. Sebelum dibeli, Surabaya Post memang masih tetap 
terbit dibawah PT Mitra Media Espe. Manajemen baru ini tentunya ingin melakukan 
pembenahan dalam tubuh Surabaya Post mengingat banyak persepsi negatif tantang Surabaya 
Post. Setelah Relaunch dilakukan peneliti juga menemukan bahwa pasca di relaunch 
Surabaya Post belum menampakkan hasil yang maksimal. Berdasarkan survey internal yang 
dilakukan oleh Litbang Surabaya Post menunjukkan bahwa Usia Pelanggan mayoritas diatas 
50 tahun (Sumber: Tabel 1.2 Survei Usia Pelanggan Surabaya Post). Apabila pelanggan 
mayoritas adalah orang yang sudah berusia diatas 50 tahun, maka menurut asumsi peneliti 
ada pelanggan yang loyal dengan Surabaya Post, hal ini merupakan keuntungan bagi 
perusahaan. Namun, juga bisa merupakan kerugian karena dapat diasumsikan bahwa 
pelanggan Surabaya Post tidak bertambah. 
Berangkat dari fenomena yang ada dilapangan, maka penelitian ini akan mengajukan 
rumusan permasalahan : Bagaimana persepsi konsumen pelanggan Surabaya Post terhadap 
strategi re-positioning brand Surabaya Post? Penelitian ini dilakukan di Surabaya karena 
pelanggan terbanyak tersebar di wilayah Surabaya dan juga Surabaya juga merupakan tempat 
diterbitkannya Koran Surabaya Post. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini akan didapat 
melalui sebuah teknik kualitatif yang disebut FGD (Focus Group Discussion) atau bisa juga 
disebut diskusi kelompok terarah. Analisa dan laporan FGD dilakukan secara deskriptif dan 
narasi, bukan kuantitatif. Untuk mengetahui bagaimana persepsi pelanggan maka penulis 
menggunakan dimensi kualitas jasa yang meliputi bukti langsung (Tangibles), keandalan 
(Reliability), daya tanggap (Responsiveness), kepastian (assurance), dan empati. 
Hasil dari penelitian ini terdapat keluhan yang selama ini tidak pernah disampaikan oleh 
pelanggan langsung kepada manajemen sehingga pihak manajemen tidak tahu bahwa selama 
ini pelayanan distribusi Koran tidak merata bahkan tidak sampai pada pelanggan. pelanggan 
menganggap perlunya dilakukan komunikasi antara pelanggan dan manajemen untuk 
mengetahui apa saja kebutuhan dan keluhan mereka.  
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Abstrak  
 
Obyek penelitian ini adalah Harian Surabaya Post yang merupakan salah satu Koran tertua di 

Jawa Timur yang berdiri sejak 1953. Harian yang baru saja “berpindah pemilik” sehingga re-

positiong brand harus dilakukan. Brand Surabaya Post pernah berjaya pada masanya 

menguasai bisnis media massa di Jawa Timur. Manajemen baru ini tentunya ingin melakukan 

pembenahan dalam tubuh Surabaya Post mengingat banyak persepsi negatif tantang Surabaya 

Post. Setelah Relaunch dilakukan peneliti juga menemukan bahwa pasca di relaunch 

Surabaya Post belum menampakkan hasil yang maksimal. Berdasarkan survey internal yang 

dilakukan oleh Litbang Surabaya Post menunjukkan bahwa Usia Pelanggan mayoritas diatas 

50 tahun (Sumber: Tabel 1.2 Survei Usia Pelanggan Surabaya Post). 

Berangkat dari fenomena yang ada dilapangan, maka penelitian ini akan mengajukan 

rumusan permasalahan : Bagaimana persepsi konsumen pelanggan Surabaya Post terhadap 

strategi re-positioning brand Surabaya Post? Penelitian ini dilakukan di Surabaya karena 

pelanggan terbanyak tersebar di  wilayah Surabaya dan juga Surabaya juga merupakan 

tempat diterbitkannya  Koran Surabaya Post. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini akan 

didapat  melalui sebuah teknik kualitatif yang disebut FGD (Focus Group Discussion) atau 

bisa juga disebut diskusi kelompok terarah. Analisa dan laporan FGD dilakukan secara 

deskriptif dan narasi, bukan kuantitatif. Untuk mengetahui bagaimana  persepsi pelanggan 

maka penulis menggunakan dimensi kualitas jasa yang  meliputi bukti langsung (Tangibles), 

keandalan (Reliability), daya tanggap  (Responsiveness), kepastian (assurance), dan empati. 

Hasil dari penelitian ini terdapat keluhan yang selama ini tidak pernah   disampaikan oleh 

pelanggan langsung kepada manajemen sehingga pihak  manajemen tidak tahu bahwa selama 

ini pelayanan distribusi Koran tidak merata  bahkan tidak sampai pada pelanggan. pelanggan 

menganggap perlunya dilakukan  komunikasi antara pelanggan dan manajemen untuk 

mengetahui apa saja  kebutuhan dan keluhan mereka.  
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Abstract  
 
The object of the research is Surabaya Post, which is one of the oldest  newspapers in East 

Java established since 1953. Lately, reposition brand needs to  be done due to the new 

ownership of the newspaper. In its era, the brand of  “Surabaya post” had been powerful in 

East Java and now it is growing even  though there were some negative perceptions about the 

newspaper. After its relaunch,  it is found that Surabaya post does not show maximum result. 

Based on  the survey done by Litbang Surabaya post, it shows that the majority of the age of 

customers is above 50 years old (resource: Tabel 1.2 Survei Usia Pelanggan  Surabaya Post). 

Based on the phenomenon happening so this research comes up with the  research question 

which is; how do the consumers respond to the strategy of repositioning  brand Surabaya 

post. The research was done in Surabaya because here  is the most customer Surabaya Post 

exist and Surabaya also the publisher place of  Surabaya post. The data collection used 

qualitative technique which called FGD  (Focus Group Discussion). The analysis and report 

were done by using descriptive  and narrative writing, not a quantitative. The writer used 

dimension quality data  which covers; tangibles, reliability, responsiveness, assurance, and 

empathy. 

The research found that there are complain from the customers which were  not informed to 

the management. The distribution of service is the main reason  why the customers complain 

about the newspaper. The customers perceived that it  is necessary to have a good 

communication between customers and management  of the newspaper so that the 

management is able to know what the customers’ need and want.   
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