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BAB V 

PENUTUP  

A. KESIMPULAN  

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan dan setelah 

dikonfirmasikan dengan teory yang ada, peneliti dan menarik kesimpulan 

bahwa dalam mempertahankan market share Harian Kompas melakukan 

strategi komunikasi pemasaran terpadu/ IMC sebagai berikut :  

1.   Strategi komunikasi pemasaran terpadu yang dilakukan oleh 

Harian Kompas dalam mempertahankan market share di Surabaya terkait 

dengan komplain pelanggan mengenai hilangnya sisipan berita Jawa 

Timur di Harian Kompas. Dengan strategi komunikasi pemasaran terpadu/ 

IMC  yang digunakan yaitu promosi penjualan dan penjualan langsung, 

dengan berbagai macam promosi yang ditawarkan dan munculkan 

ketertarikan calon pelanggan agar mau berlangganan. Dalam proses 

promosi ini suatu perencanaan yang dilakukan kompas ialah 

memperkenalkan kompas sebagai surat kabar nasional yang memiliki 

suatu kelebihan sendiri “Amanat Hati Nurani Rakyat” yang di embanya. 

Strategi yang dilakukan Harian Kompas melalui promosi ini diharapkan 

masyarakat lebih mengenal dan mengetahui keberadaan kompas, 

selanjutnya untuk memikat peminat pembaca untuk membeli dan 

berlangganan. Dalam kegiatan promosi ini juga menggunakan program 
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berhadiah untuk mengikat dan menarik masyarakat. Sedangkan strategi 

globalnya lebih kepencarian pelanggan dan penjualan eceran.    

2.   Komunikasi pemasan terpadu/ IMC sudah dijalankan Harian 

Kompas sebagai strategi komunikasi pemasaran dalam mempertahankan 

market share di surabaya. Dari berbagai elemen komunikasi pemasaran 

seperti public relations, advertaising, direct selling, sales promotion dan 

interactive marketing, dan ternyata elemen tersebut sales promosi dan 

direct selling lebih efektif sebagai sarana pemasan sebagaimana 

difokuskan pada penelitian ini yang memang secara globalnya kepencarian 

pelanggan yang artinya ada dua suplemen yaitu pelanggan dan penjualan 

eceran. 

Dalam mempertahankan  market share di Surabaya Harian 

Kompas bekerja sama dengan koran daerah khususnya di Surabaya dengan 

Harian Surya. Dan dijelaskan bahwa Kompas tetap sebagai koran nasional 

dan Harian Surya koran daerah. Dengan harapan kedepanya mastarakat 

bisa berlangganan kompas dan surya. Dengan berbagai macam komplain 

dari pelanngan salah satunya hilanggnya sisipan berita Jawa Jimur di 

Harian Kompas diharapkan tidak ada perubahan yang bisa merugikan 

perusahaan dan oplah penjualan karena sudah ada suatu perencanaan 

strategi yang dijalankan Harian Kompas. Dan sejauh ini tidak ada 

perubaha secara signifikan dari segi oplah dan secara global coorporate 

juga tidak ada masalah. Ini bisa dilihat dari sudut pandang yang 

mempengaruhi prosentase dari hasil responden jenis kelamin, usia agama, 
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tingkat pendidikan dan profil pembaca pengeluaran keluarga (SES) juga 

memberikan pengaruh pada market share.

3. REKOMENDASI

Berdasarkan kesimpulan penelitian yang telah penelitian susun 

diatas maka berikut ini ialah rekomendasi penulis yang penulis ajukan. 

1. Perusahaan  

Dalam mempertahankan market share strtegi komunikasi 

pemasaran terpadu/ IMC sangat dibutuhkan perusahaan yang masih di 

mungkinkan melakukan pengenalan produk dengan berbagai promosi 

yang dilakukan Harian Kompas yang bekerja sama dengan PT. 

Sirkulasi Kompas Gramedia/ SKG dalam mengelolah pemasaran 

melalui even-event, pameran, program jualan dengan menekankan 

oplah penjualan dan pencarian pelanggan. Menciptakan strategi 

komunikasi pemasaran yang penuh inovatif menjaga kepercayaan dari 

pelanggan dan terus berusaha menciptakan hubungan baik antara 

perusahaan dan konsumen. 

2. Fakultas atau Program Studi  

Diharapkan dalam memberikan mata kuliah yang berhubungan 

dengan strategi komunikasi pemasaran terpadu, mahasiswa dituntut 

untuk kebih berperan aktif dengan mencoba menciptakan strategi-

srtategi komunikasi pemasaran yang penuh inovatif.  
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3. Pengembangan Dakwah  

Dalam berdakwah seorang komunikan sehendaknya mempunyai 

strategi komunikasi seperti strategi komunikasi pemasaran pada 

penelitian ini. Strategi baik melalui pengenalan produk dan strategi 

promosi dengan menarik para audien berupa isi dakwah yang 

disampaikan dengan memperhatikan lingkungan audien.    


