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BAB IV

SIMPULAN DAN SARAN

4.1 Simpulan

Pada bagian akhir bab ini, penyusun akan membahas tentang kesimpulan dan

saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat dan dapat digunakan sebagai bahan

pertimbangan terhadap perkembangan perusahaan Koran Jawa Pos di masa

mendatang mengenai Strategi Menjaga Loyalitas Pelanggan Koran Media Cetak pada

perusahaan Jawa Pos di wilayah Surabaya.

Berdasarkan landasan teori dan hasil pengamatan dari penyusun selama

mengikuti kegiatan Praktik Kerja Lapang, penyusun menarik kesimpulan mengenai

Strategi menjaga loyalitas pelanggan koran media cetak pada perusahaan koran Jawa

Pos di wilayah Surabaya dalam mempertahankan pembaca setianya yakni perusahaan

Jawa Pos sudah menerapkan strategi yang benar, dengan mengadakan program gebyar

pelanggan. Perusahaan Jawa Pos mengadakan program ini untuk meningkatkan

komunikasi dan interaksi langsung antara Jawa Pos dengan pelanggan setia Jawa Pos

dan Meningkatkan mutu pelayanan kepada pelanggan setia Jawa Pos. Dalam upaya

untuk mempertahankan pelanggan harus mendapatkan prioritas yang lebih besar

dibandingkan untuk mendapatkan pelanggan baru. Bagaimanapun juga, loyalitas

pelanggan berdasarkan kepuasan murni dan secara terus-menerus merupakan salah

satu aset terbesar yang mungkin didapat oleh perusahaan. Perusahaan Jawa Pos lebih

memilih mempertahankan pelanggan yang sudah lama berlangganan koran Jawa Pos

daripada mendapatkan pelanggan baru. Karena menurut pihak Jawa Pos mencari

pelanggan baru itu bukan prioritas utama. Hal ini merupakan salah satu cara atau

strategi dari perusahaan Jawa Pos untuk menjaga hubungan antara pihak Jawa Pos

dengan pelanggannya agar pelanggan-pelanggan yang sudah berlangganan selama

puluhan tahun maupun yang masih baru berlangganan beberapa bulan tersebut tetap

setia dan tetap membaca koran Jawa Pos selain itu juga memberikan apresiasi dan

penghargaan kepada pelanggan yang sudah loyal dengan program Gebyar Pelanggan.
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4.2 Saran

Dalam hal ini, penyusun memberikan saran kepada perusahaan Koran Jawa

Pos di wilayah Surabaya dalam penerapan strategi menjaga loyalitas pelanggan koran

media cetak yakni pihan perusahaan koran Jawa Pos di wilayah Surabaya harus tetap

konsisten dalam mengadakan Gebyar Pelanggan di tahun-tahun berikutnya untuk

mempererat hubungan antara pelanggan dengan perusahaan, untuk pelanggan yang

sudah berlangganan sejak lama maupun pelanggan yang masih baru beberapa bulan

berlangganan, dan sebagai wujud penghargaan perusahaan kepada pelanggan serta

untuk membentuk suatu image yang baik pula terhadap para pelanggan maupun calon

pelanggan secara tidak langsung.

Demikian saran yang di simpulkan oleh penyusun untuk menjawab

permasalahan dalam rumusan masalah “bagaimana implementasi Gebyar Pelanggan

sebagai upaya menjaga loyalitas pelanggan media cetak koran Jawa Pos?”.
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