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BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui citra PT Bakrie & Brothers Tbk

di koran Tempo dan koran Kompas periode Januari 2012–Desember 2012.

Penelitian ini menggunakan pemberitaan ekonomi mengenai perusahaan sebagai

sample penelitiannya, untuk menggambarkan bagaimana PT Bakrie & Brothers

Tbk dicitrakan kembali oleh media massa. Dari 62 pemberitaan yang ada, dapat

diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Sebagai perusahaan yang berdiri sejak tahun 1942, PT Bakrie &

Brothers Tbk hadir sebagai perusahaan yang merepresentasikan

perekonomian Indonesia dengan memaksimalkan nilai bagi pemegang

saham melalui kegiatan investasi yang menguntungkan. Berdasarkan

apa yang tertulis di visi misi perusahaan, jelas PT Bakrie & Brothers

Tbk memandang bahwa isu ekonomi perusahaan menjadi sesuatu yang

perlu diperhatikan karena bisa menjadi tolak ukur dalam pencitraan

perusahaan di mata stakeholder khususnya investor.

Pencitraan PT..., Renard Ong, FIKOM UMN, 2013
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2. Sebagai sebuah perusahaan yang unit bisnisnya luas di Indonesia, PT

Bakrie & Brothers Tbk jelas mendapat perhatian baik di rubrik bisnis

dan keuangan serta nusantara di koran Tempo dan koran Kompas.

Namun berdasarkan analisis yang dilakukan lebih mendalam

mengenai pencitraan, pemberitaan ekonomi PT Bakrie & Brothers Tbk

baik berdasarkan judul, isi, maupun narasumber mendapat frekuensi

paling besar di frekuensi negatif. Hal ini menunjukkan kalau masih

ada jarak antara pencitraan yang diharapkan perusahaan dengan

pencitraan mengenai perusahaan di media massa.

5.2 Saran

5.2.1 Praktisi

Pemberitaan yang terdapat di media massa dapat mempengaruhi

citra dan reputasi perusahaan di mata stakeholder. Oleh karena itu, PT

Bakrie & Brothers Tbk hendaknya bisa lebih peka dalam menanggapi dan

meningkatkan kegiatan media relations dalam upaya menciptakan

pemberitaan yang lebih positif termasuk mengenai ekonomi perusahaan.

Hal ini dikarenakan tertuang di visi dan misi perusahaan, Faktor ekonomi

dan pandangan investor mengenai perusahaan menjadi salah satu hal

penting yang harus diperhatikan. Dengan kegiatan media relations yang
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lebih baik, diharapkan pemberitaan muncul akan menjadi lebih postif dan

berdampak pada pencitraan perusahaan yang lebih baik ke depannya.

5.2.2 Akademis

Untuk peneliti selanjutnya, mungkin penelitian bisa dilakukan

dengan cakupan yang lebih luas tidak hanya pada pemberitaan ekonomi

sebagai sample analisis dalam melihat pencitraan PT Bakrie & Brothers

Tbk.
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