BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan dari penjelasan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini
yaitu untuk mengetahui penerapan analisis swot pada surat kabar harian Riau
Pos dalam mempertahankan eksistensinya di era persaingan media online
dengan menggunakan teori analisis swot, yang meliputi kekuatan, kelemahan,
peluang, dan ancaman.
Strategi yang dilakukan oleh Surat Kabar Harian Riau Pos adalah Riau Pos
menuliskan berita yang kebenarannya telah diverifikasi agar informasi yang
disampaikan benar dan akurat supaya mendapatkan kepercayaan publik. Riau
Pos berinovasi dalam konten berita yang selalu bekerja sama dengan berbagai
pihak dan komunitas. Adanya rubrik-rubrik atau halaman khusus agar konten
berita tidak terlalu kaku seperti adanya hiburan semata bagi pembaca, inilah
yang menjadikan Riau Pos sebagai referensi masyarakat karena mampu
menciptakan peluang besar sebagaimana tulisan yang ada di media cetak
lebih mendalam ketimbang media online yang akan menaikkan kepercayaan
pembaca.
Riau Pos saat ini memang memiliki banyak pesaing, namun di era
teknologi sekarang yang menjadi penyebab turunnya pamor media cetak
adalah media online karena media online mampu mengalahkan kecepatan dari
media cetak sebagaimana bisa diakses dimanapun melalui sebuah jaringan.
Banyak masyarakat beralih ke dunia digital karena lebih memudahkan
mereka dalam hal apapun sehingga pelanggan media cetak berkurang
pastinya penjualannyapun berkurang. Namun Riau Pos tidak mengganggap
media online ini sebuah ancaman tetapi media onine ini dianggap sebagai
tantangan agar Riau Pos dapat membenah diri supaya lebih terus berkembang
dan lebih inovatif. Oleh karena itu, Riau Pos membuat inisiatif bagaimana
mampu mengimbangi hal itu dengan menciptakan media yang berbasis web
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juga yaitu riaupos.co, inilah yang akan disandingkan dengan media online
lainnya supaya Riau Pos tidak ketinggalan.
B. Saran
Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan yaitu sebagai berikut :
1. Kepada pemimpin redaksi Riau Pos untuk tetap mempertahankan strategi
untuk mempertahankan eksistensi atau bahkan bisa lebih ditingkatkan lagi
agar lebih memotivasi dan mendapatkan kepercayaan masyarakat.
2. Meningkatkan kreatifitas dalam segala hal baik itu dari konten berita maupun
dari segi pengambilan data informasi dari narasumber.

