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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1.  Kesimpulan 

Munculnya suatu permasalahan atau krisis dalam suatu organisasi 

atau perusahaan sangat diperlukan untuk memahami dengan benar dan 

sedetail-detailnya, kecil kemungkinan jika menyelesaikan masalah tanpa 

melakukan manajemen komunikasi krisis yang baik. Selanjutnya, 

kekompakan dan dinamika internal perusahaan memiliki peran penting 

dalam melakukan manajemen komunikasi krisis untuk menyelamatkan 

nama baik perusahaan setelah terjadi krisis.  

Adapun beberapa hal yang telah dilakukan oleh AJB Bumiputera 

1912 KLA Semarang terkait manajemen komunikasi krisis ialah: 

a. Sumber krisis AJB Bumiputera 1912 berasal dari faktor internal yaitu 

krisis manajemen dan Sumber Daya Manusia (SDM) 

b. Merubah tatanan manajemen dan SDM untuk menghadapi krisis. Hal 

ini terjadi karena, sumber krisis dari AJB Bumiputera 1912 yang 

berasal dari dalam atau internal. Maka untuk menangani krisis harus 

dilakukan pembenahan dimulai dari internal.  

c. Sebagai upaya strategi komunikasi krisis AJB Bumiputera 1912 KLA 

Semarang, memberikan informasi yang jelas dan detail kepada 

nasabah atau pemegang polis bahwa Bumiputera akan tetap membayar 
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kewajiban yaitu berupa pembayaran klaim melalui komunikasi 

interpersonal agen.  

d. Strategi komunikasi krisis AJB Bumiputera 1912 KLA Semarang juga 

diwujudkan melalui tim komunikasi yang terdiri dari kepala wilayah, 

sekretaris, dan kepala bagian pemasaran yang bertugas merancang 

perencanaan komunikasi yang berfungsi agar one gate communication 

atau menyamakan informasi agar tidak simpang siur yang dapat 

memperkeruh krisis AJB Bumiputera 1912 KLA Semarang. 

 

5.2.  Saran 

Setelah peneliti melakukan penelitian dan menganalisa, maka 

peneliti memberikan saran kepada perusahaan maupun penelitian 

selanjutnya. Adapun saran peneliti pada penelitian ini yakni: 

a. Bagi AJB Bumiputera 1912 KLA Semarang terhadap manajemen 

krisis 

Peneliti ingin memberikan pendapat bahwa perlunya 

pengelolaan krisis yang baik sebelum semakin meluas dan 

mengganggu citra perusahaan dan merusak kepercayaan nasabah. 

Perhatian lebih dalam menangani krisis oleh pihak internal dapat 

membantu keberhasilan dalam mengelola krisis. 

Selain itu, pentingnya suatu perusahaan memperhatikan 

pemberitaan terkait krisis yang terjadi, mulai dari pra krisis, krisis 
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hingga pasca krisis. Dengan melakukan hal tersebut perusahaan dapat 

mempersiapkan strategi yang tepat untuk mengelola krisis yang terjadi.  

Penyediaan fasilitas untuk kontak langsung dengan nasabah di 

setiap kantor cabang, dan memiliki media sosial yang berfungsi untuk 

mempermudah nasabah atau calon nasabah mendapatkan informasi 

dengan mudah. 

Selanjutnya, pentingnya dalam memahami krisis bagi suatu 

perusahaan karena krisis tidak terjadi hanya karena kesalahan dari 

manajemen internal tetapi juga dari faktor eksternal. 

b. Penelitian Selanjutnya 

Peneliti berharap adanya penelitian lanjutan yang tentunya dengan 

metode yang berbeda. Hal ini bertujuan untuk melihat seberapa jauh 

perubahan yang dilakukan oleh Bumiputera dengan manajemen 

komunikasi krisis dalam memulihkan citra perusahaan. Sehingga 

dengan adanya penelitian lanjutan dapat memperluas pengetahuan 

tentang manajemen komunikasi krisis dalam memulihkan citra 

perusahaan setelah terjadinya krisis.  

 

  

 

 

 

 


