
Team project ©2017 
Dony Pratidana S. Hum | Bima Agus Setyawan S. IIP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hak cipta dan penggunaan kembali: 

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, 
memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk 
kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama 
penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat 
yang serupa dengan ciptaan asli. 

 

Copyright and reuse: 

This license lets you remix, tweak, and build upon work 
non-commercially, as long as you credit the origin creator 
and license it on your new creations under the identical 
terms. 



116 

 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan hasil wawancara kepada narasumber, melakukan kegiatan 

observasi lapangan, dan studi dokumen pada media online Tribunnews.com, 

peneliti memperoleh beberapa simpulan. Tribunnews.com memiliki strategi yang 

dilakukan dengan beberapa cara, yang digunakan untuk memperoleh peringkat / 

web traffic yang tinggi pada Alexa.com. Cara tersebut dapat dijabarkan sebagai 

berikut: 

1. Sebagai media online, Tribunnews.com memiliki local network yang 

tersebar sebanyak 33 titik di tiap daerah seluruh Indonesia, dengan 

demikian berita yang diperoleh mampu disajikan secara merata kepada 

para pembaca. Sumber berita berupa tulisan, foto maupun video yang 

tidak hanya dari Ibukota Jakarta, tetapi daerah di luar ibukota juga mampu 

diperoleh dengan cepat dan mudah. 

2. Memiliki local network yang tersebar di tiap daerah di Indonesia, 

Tribunnews.com mampu menyaingi media online lainnya dalam hal 

penyajian berita. Memiliki ratusan wartawan yang tersebar di tiap daerah, 

menjadikan Tribunnews.com mampu mengangkat berita mengenai 

permasalahan dari setiap daerah dan melaporkan berita dari daerah 

masing - masing dalam waktu yang singkat dan pemberitaan yang akurat. 
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Banyaknya wartawan yang dimiliki Tribunnews.com menghasilkan berita 

yang tersajikan lebih cepat, variatif, menarik dan tidak monoton terhadap 

berita yang sedang hangat. 

Wartawan Tribunnews.com yang bekerja sesuai dengan arahan 

para redaktur, yang memberikan masukan berupa sudut pandang 

pemberitaan yang akan dicari. Saran tersebut menjadi pedoman bagi 

wartawan dalam meliput berita yang menarik di lapangan.  Langkah 

selanjutnya, wartawan menulis berita tersebut dan dikirim ke kantor untuk 

diolah oleh redaktur / editor hingga layak untuk diunggah di laman 

Tribunnews.com. Redaktur / editor bertugas memberi judul yang menarik 

dan menyunting tulisan hingga layak untuk dibaca, dengan strategi 

demikian, Tribunnews.com dapat menjaga para pembaca atau jumlah 

kunjungannya yang datang ke laman Tribunnews.com. 

3. Hadirnya media sosial sangat membantu dalam pendistribusian berita yang 

dihasilkan oleh Tribunnews.com. Tribunnews.com telah melakukan 

kerjasama dengan jumlah kurang lebih 10 media sosial. Bervariasinya 

media sosial yang bekerja sama dengan Tribunnews.com menjadi sebuah 

strategi yang baik, cara tersebut berguna untuk menjaga para pembaca 

Tribunnews.com dalam memudahkan pembaca memperoleh berita yang 

dihasilkan oleh Tribunnews.com. 

Selain memperoleh web traffic dari websitenya sendiri, saluran 

media sosial yang dihubungkan ke website utama Tribunnews.com 

mampu dijadikan cara untuk meningkatkan peringkat / referral traffic 
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Tribunnews.com dalam Alexa.com. Para pembaca digiring untuk melihat 

berita – berita dari konten Tribunnews.com yang disajikan oleh media 

sosial yang bekerja sama dengan Tribunnews.com. 

4. Memaksimalkan penggunaan Search Engine Optimization On Page 

sebagai strategi Tribunnews.com dalam meningkatkan peringkat di 

website pemeringkatan Alexa.com dengan cara mengikuti aturan yang 

sesuai dengan teori SEO On Page. Penerapan strategi SEO On Page, 

Tribunnews.com mampu meningkatkan page rank dengan menghasilkan 

web traffic yang tinggi melalui penggunaan tittle, taging, pagination, dan 

tagar. Cara tersebut digunakan untuk memudahkan mesin pencari dalam 

menemukan kata kunci yang diketik oleh pembaca, sehingga berita yang 

disajikan oleh Tribunnews.com berada di paling atas dalam hasil 

penemuan mesin pencari. Selain penggunaan SEO On Page, 

Tribunnews.com juga melakukan strategi dengan penerapan Search 

Engine Optimization Off Page.  

Tribunnews.com berkerjasama dengan pihak ketiga sebagai saluran 

pendistribusian berita. Pihak ketiga / agregator yang merupakan suatu 

penyedia layanan yang menghimpun berita dari berbagai media online. 

Referral traffic yang diperoleh Tribunnews.com melalui strategi SEO Off 

Page dengan menggunakan cara penanaman backlink dan hyperlink pada 

setiap berita yang dimuat dalam semua laman agregator, sehingga 

membantu meningkatkan referral traffic dan page rank Tribunnews.com. 

Melalui cara demikian, menjadi kunci Tribunnews.com sehingga mampu 
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melonjak ke peringkat nomer satu sebagai media online di Alexa.com. 

5.2 Saran 

 Sebuah penelitan diwajibkan memberikan suatu pengembangan pada 

pemahaman secara ilmiah pada dunia akademis dan masukan terhadap instansi, 

lembaga atau masyarakat yang masih dalam lingkup penelitian. Peneliti 

diwajibkan memberikan saran mengenai strategi portal media Tribunnews.com 

sehingga menjadi portal media no. 1 pada situs Alexa.com yang telah diteliti, 

adapun saran yang diberikan oleh peneliti berupa: 

5.2.1  Saran Akademik 

 Hasil penelitian yang dilakukan peneliti memiliki keterbatasan dan 

belum dapat dikatakan sempurna. Maka peneliti berharap hasil dari 

penelitian  mengenai strategi Tribunnews.com menjadi portal media no.1 

pada situs pemeringkatan Alexa.com dapat dilanjutkan secara mendalam 

mengenai pengembangan strategi Tribunnews.com dalam hal 

mempertahankan peringkat yang sudah diperoleh. Selanjutnya, mengenai 

pengolahan berita dan proses mengidentifikasi berita yang layak dan 

menarik bagi pembaca Tribunnews.com. Penggunaan SEO yang 

komprehensif dalam meningkatkan page view tiap artikel yang diunggah, 

menela‟ah secara mendalam mengenai referral traffic dan revenue sharing 

sehingga Tribunnews.com dapat meningkatkan dalam pengembangan SEO 

yang kian hari semakin berkembang dan selalu mengalami pembaharuan. 
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Harapan peneliti, bagi para peneliti yang memiliki penelitian yang 

serupa, dapat melanjutkan penelitian ini sehingga dapat melihat 

perkembangan media online di Indonesia dari waktu ke waktu yang 

semakin canggih, memperoleh penjelasan secara detail mengenai strategi 

dalam meningkatkan peringkat suatu website, terutama media online. 

5.2.2 Saran Praktis 

Dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan 

pemahaman perkembangan media online sebagai wadah informasi untuk 

masyarakat. Perkembangan media online sangat memudahkan masyarakat 

dalam mengakses berita dari berbagai penjuru dunia, peneliti berharap 

pada penelitian selanjutnya dapat memberikan penjelasan yang lebih 

signifikan terhadap perkembangan media online sehingga masyarakat 

mampu untuk mengimbangi kebutuhan perkembangan jaman yang 

semakin canggih dalam mengetahui informasi terbaru dan perkembangan 

berita dari berbagai belahan dunia. 
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