
88 
Nisa Auliya Rachmasari, 2020 

MANAJEMEN KRISIS BANK MANDIRI DALAM MENJAGA CITRA PERUSAHAAN (Studi Kasus: Perubahan 

Saldo Rekening Sebagian Nasabah Bank Mandiri Pada 20 Juli 2019) 

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Komunikasi. 

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id] 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penelitian terhadap data yang 

sudah diperoleh dari Corporate Secretary Bank Mandiri, sesuai dengan tujuan 

dari penelitian ini yaitu untuk menganalisa manajemen krisis Bank Mandiri (studi 

kasus tentang perubahan saldo rekening sebagian nasabah Bank Mandiri), maka 

hasil yang didapatkan dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa: 

a. Krisis perubahan saldo rekening sebagian nasabah Bank Mandiri 

merupakan sebuah krisis reputasi karena berkaitan dengan keluhan 

yang disampaikan oleh nasabah, dan pemangku kepentingan lainnya. 

Krisis ini mempengaruhi reputasi perusahaan karena timbulnya 

pemberitaan dari keluhan nasabah dan jika tidak ditangani lebih lanjut 

akan berdampak butuk terhadap reputasi perusahaan. 

b. Krisis yang menimpa Bank Mandiri disebabkan oleh adanya gangguan 

pada sistem IT Bank Mandiri saat dilakukan pemindahan dari back up 

system ke core system pada pemindahan akhir hari yang rutin dilakukan 

oleh Bank Mandiri. Gangguan ini berdampak pada sekitar 1,5 juta 

nasabah Bank Mandiri yang kemudian mengalami perubaah saldo pada 

rekening tabungan mereka. 

c. Dalam pemilihan strategi krisis yang dilakukan oleh Bank Mandiri 

sebagai perusaaan terbuka Corporate Secretary berperan dalam 

melakukan komunikasi perusahaan. Sehingga strategi komunikasi yang 

dilakukan oleh Bank Mandiri adalah melaui media komunikasi, seperti 

press conference, press release, dan media sosial Bank Mandiri. Press 

conference menjadi alat komunikasi yang menjadi fokus dari 

penyelesaian krisis ini. Penyampaian pesan informasi tidak kalah 
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penting, berdasarkan hasil penelitian diketahui 4 poin penting dalam 

teknik penyampaian informasi yang disampaikan oleh Corporate 

Secretary yaitu: 1) permintaan maaf. 2)Informasi mengenai penyebab 

dan dampak krisis. 3) Jaminan keamanan yang dapat diberikan oleh 

perusahaan. 4) ucapan terima kasih atas kesabaran nasabah.  

d. Strategi penanganan krisis yang dilakukan Bank Mandiri mampu 

menjawab keluhan serta kekhawatiran nasabah dan setidaknya mampu 

menenangkan kepanikan nasabah akibat saldo rekening mereka yang 

bertambah atau berkurang. Jaminan pengembalian saldo seperti semula 

dalam waktu 1 hari cukup meredakan kekacauan akibat krisis, dari segi 

komunikasi perusahaan pun sudah kembali pulih seperti semula. 

e. Kasus yang menimpa Bank Mandiri menjadi perhatian banyak pihak 

karena dampak dari kasusnya yang menimpa sebagian orang dari 

seluruh Indonesia dan berkaiatan dengan stabilitas ekonomi Indonesia 

karena terganggunya transaksi finansial dan jumlah saldo yang 

berkurang atau bertambah cukup besar. OMBUDSMAN, OJK, serta BI 

mendukung tindakan penagananan krisis yang dilakukan oleh Bank 

Mandiri dan ikut mengkampanyekan untuk menghindari berita 

provokasi terkait kasus tersebut.  

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Corporate Secretary Bank 

Mandiri peneliti memberikan saran sebagai berikut: 

5.2.1 Saran Praktis 

 Corporate secretary Bank Mandiri dalam menangani kasus perubahan saldo 

melakukan berbagai strategi yang disesuaikan dengan SOP perusahaan pada saat 

menangani risiko reputasi. Tindakan komunikasi yang dilakukan oleh Bank 

Mandiri ini sudah cukup baik, karena dalam 1 hari krisis berhasil diselesaikan. 

Bank Mandiri khususnya Corporate Secretary perlu mempertahankan serta 

meningkatkan kinerja seperti ini, sehingga jika suatu hari muncul krisis 
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serupaatau berbeda maka penangan krisis perubahan saldo ini dapat menjadi 

acuan bagi Corporate Secretary dalam meyusun strategi komunikasi. 

5.2.2 Saran Akademis 

Penelitian ini mengenai manajemen krisis yang dilakukan oleh Corporate 

Secretary Bank Mandiri dengan pendektan studi kasus. Oleh karena itu, penelitian 

serupa diharapkan dapat dilakukan kembali oleh peneliti selanjutnya dan 

penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi dengan subjek penelitian yang 

berbeda. Peneliti selanjutnya juga diharapkan mampu melakukan penelitian yang 

lebih mendalam dan membahas aspek manajemen krisis lainnya seperi analisa 

pesan, penggunaan media, dan aspek lain yang berkaitan dengan manajemen 

krisis. Sehingga Institusi memiliki beragam referensi mengenai manajemen krisis. 
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