
BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana bentuk persaingan industri 

perusahaan media online pada daerah Jambi dari tiga objek media online yaitu 

Kajanglako.com, Jambiindependent.co.id dan Metrojambi.com melalui  konsep SCP  

(Sturcture, Conduct, and Perfomance). Maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Dilihat dari Structure, perusahaan media online di daerah Jambi 

menginginkan menjangkau seluruh pembaca dari segala kalangan akan tetapi 

salah satu target pasar pembaca media online di Jambi sebagian besar adalah 

pria. Salah satu hal yang dilakukan untuk mendapatkan pembaca media online 

pada daerah Jambi memiliki karakter khas media masing-masing sebagai 

salah satu pembeda antara media online satu dan lainnya. Upaya yang 

dilakukan seperti menyediakan informasi mengenai hal-hal yang tidak dibahas 

di media online lainnya, bentuk upaya lainnya untuk mendapatkan dan 

menjangkau pembaca yaitu media online di daerah Jambi menggunakan 

media sosial seperti facebook, instagram, twitter dan youtube sebagai platform 

membagikan berita kepada khalayak.  

2. Dilihat dari Conduct, perusahaan media online di daerah Jambi masing-

masing mempunyai strategi-strategi untuk menarik pembaca dan pengiklan. 

Salah satu bentuk upaya yang dilakukan untuk mendapatkan pembaca adalah 

dengan mengadakan event ataupun sosialiasi kepada masyarakat di daerah 

Jambi, hal lain dilakukan agar masyarakat dapat mengetahui media online 

adalah dengan menjadi sponsorship pada event yang diadakan di daerah 

Jambi. Selain kegiatan tersebut upaya lain yang dilakukan perusahaan media 

online di daerah Jambi untuk menarik pembaca yaitu dengan menyediakan 

rubrik-rubrik yang berisi informasi yang menarik terkait dengan karakter 

ataupun hobi pembaca. Untuk memudahkan mendapatkan informasi ataupun 

berita nasional perusahaan media online di Jambi bekerjasama dengan 

perusahaan media lainnya hal ini terlihat dari bentuk kerjasama afiliasi. Selain 



pembaca, media online di daerah Jambi juga bersaing untuk mendapatkan 

pengiklan salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan membangun 

hubungan baik dengan calon pengiklan, iklan yang didapat kebanyak 

perusahaan media online di Jambi yaitu dari para calon legislative, 

pemerintahan dan google adsense. 

3. Dilihat dari performance, perusahaan media online di daerah Jambi 

memaksimalkan pekerjaan dengan memanfaatkan sdm yang ada. Sdm juga 

diberikan pelatihan untuk meningkatkan performa perusahaan. Peningkatan 

performa perusahaan tidak lepas dari penggunaan teknologi. Setiap media 

online memiliki dashboard yang mengatur segala sistem pada website, sepeti 

rubrik trending harian dan trending mingguan. Salah satu yang membantu 

peningkatan performa perusahaan juga dengan cara membangun fasilitas 

seperti aggregator dan sindikasi sehingga lebih hal ini memudahkan untuk 

menjangkau dan menarik para pembaca. 

 

B. Keterbatasan Penelitian 

Pada peneltian ini peneliti memiliki keterbatasan yaitu kurangnya referensi terkait 

penelitian serupa mengenai industri media online, ataupun industri media online yang 

menggunakan konsep SCP. Selain itu jarak lokasi objek dengan lokasi peneliti sangat 

jauh, sehingga peneliti kesulitan dalam mendapatkan data terkait penelitian. 

C. Saran Peneliti 

1. Saran untuk mahasiswa 

Penelitian ini hanya meneliti mengenai persaingan pada media online lokal 

dengan menggunakan konsep SCP. Untuk penelitian selanjutnya diharpkan mempu 

untuk meneliti dengan ruang lingkup yang lebih luas, lebih beragam dan juga dapat 

bermanfaat bagi masyarakat. 

2. Saran untuk media online Kajanglako.com 

Kedepannya media online Kajanglako.com dapat bertahan ditengah banyaknya 

muncul media online baru. Media online Kajanglako.com harus dapat mempertahankan 

karakternya sebagai media online yang menyediakan literasi budaya dan sejarah Daerah 



Jambi. Media online Kajanglako.com juga harus dapat bekerjasama dengan media 

lainnya agar mempermudah mendapatkan informasi dan menjangkau pembaca. Selain 

itu ke-akuratan berita dan kecepatan berita juga menjadi hal yang perlu dijungjung 

tinggi sehingga dapat menjadi media online yang terpercaya. 

3. Saran untuk media online Jambiindependent.co.id 

Kedepannya media online Jambiindependent.co.id dapat bertahan ditengah 

banyaknya muncul media online baru. Media online Jambiindependent.co.id 

kedepannya memberikan informasi berita yang akurat dan cepat sehingga dapat 

pembaca media online Jambiindependent.co.id dapat terus bertambah banyak. 

4. Saran untuk media online di Metrojambi.com 

Kedepannya media online Metrojambi.com data bertahan ditengah banyaknya 

muncul media online baru. Media online Metrojambi.com kedepannya selain 

membirakan berita yang akurat juga ceat sehingga pembaca media online 

Metrojambi.com data terus bertambah banyak. 

 

 


