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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis serta 

mengacu pada rumusan masalah, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Survival strategic radio Prosalina dalam menghadapi persaingan media 

massa ialah radio Prosalina meningkatkan kualitas program dengan 

mencoba menjangkau masyarakat yang ada dipelosok desa, serta 

meningkatkan kualitas layanan terhadap klien- kliennya. Radio Prosalina 

juga meningkatkan event-event off air dan on air serta mengakitfkan 

iklan- ikalan lokal. Selain itu radio Prosalina juga harus mengikuti tren 

masa kini dan mengandalkan kepercayaan pendengar dan pengiklan. 

2. Langkah-langkah radio Prosalina dalam mewujudkan  Survival strategic 

ialah pihak radio Prosalina berusaha semaksimal mungkin mendekati dan 

menjalin hubungan baik dengan klien iklan, karena radio Prosalina 

merupakan radio swasta yang hanya bisa hidup karena keberadaan 

pengiklan. Selain itu radio Prosalina juga memberikan diskon yang 

terhadap pengiklan serta Memberikan kekuatan frekuensi sampai 

kepelosok. Merangkul semua media pesaing sebagai acuan agar Radio 

Prosalina tetap di senangi oleh pendengar. 

3. Faktor pendukung dan penghambat dalam melakukan strategi tersebut 

ialah sesuatu yang paling menurut radio Prosalina terkait dengan strategi 
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tersebut yaitu sumber daya manusia dan sarana dan prasarana. Adapun 

faktor yang menghambat dalam melakukan strategi tersebut ialah 

keterbatasan kreativitas dan SDM  

B. Saran- Saran 

Selama melakukan penelitian, banyak hal yang penulis temukan 

dilapangan yaitu di PT. Prosalina FM  Jember sebagai bahan pengalaman. 

Dari banyak hal yang penulis temukan muncul beberapa saran untuk beberapa 

pihak yang mungkin dapat digunakan sebagai masukan. 

1. Dari pengalaman yang didapat di lapangan penulis menyalurkannya dalam 

tugas akhir ini. Namun, tidak berhenti sampai disini saja, penulis 

menyarankan ada penelitian media lainnya yang membahas tentang 

survival strategic lagi, karena masih minimnya karya ilmiah yang 

membahas tentang survival strategic sebuah media, sehingga dapat di 

jadikan sebuah refrensi untuk penelitian selanjutnya. 

2. Melihat radio Prosalina saat ini sudah berkembang dan banyak di minati 

oleh pendengar, penulis menyarankan agar radio Prosalina lebih semangat 

lagi dalam meningkatkan kreativitasnya dan juga perbaiki kualitas SDM-

nya agar radio Prosalina lebih jaya lagi di udara dan lebih di senangi lagi 

oleh pendengarnya. 

3. Bagi lembaga penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dan 

sebagai masukan untuk mengenal survival strategic radio prosalina FM 

Jember dalam menghadapi persaingan media massa, serta dapat dijadikan 

refrensi untuk penelitian lebih lanjut. 


