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BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1 Kesimpulan 

      Hasil dari analisis data akan dikategorikan menjadi 3 bagian yaitu media 

yang digunakan dalam komunikasi pemasaran online, cara atau upaya untuk 

mengelola media online, dan beberapa hal penting di luar rumusan masalah. 

Hasil dari analisis data adalah media yang digunakan dalam komunikasi 

pemasaran online adalah Instagram dan Whatsapp karena lagi trend. Selain itu, 

diperlukan adanya website sebagai media di mana menampilkan keseluruhan 

menu produk, foto dan informasi lainnya yang dapat diakses setiap saat dan kapan 

pun berada melalui internet. 

 Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa cara atau upaya untuk 

mengelola media online meliputi penggunaan endorsement, keaktifkan dalam 

mengupdate media sosial, pembuatan konten yang menarik, serta pengambilan 

foto produk yang menggugah selera. Selain itu, beberapa hal penting di luar 

rumusan masalah yaitu bahwa strategi komunikasi pemasaran informasi dari mulut 

ke mulut dan promosi penjualan dianggap penting bagi ketiga perusahaan 

benchmark. 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Tempat dilakukan 

penelitian ini adalah pada pelaku usaha dessert yang berada di Surabaya. Metode 

sampling yang digunakan adalah non-probability sampling dengan purposive 

sampling. Metode pengumpulan data adalah dengan mewawancarai tiga informan 

pada perusahaan yang menjual produknya secara online, telah berdiri lebih dari 3 

tahun, memiliki followers lebih dari 1000 pada Instagram dan memiliki lebih dari 

100 posting. Peneliti mewawancarai tiga pengusaha dessert di Surabaya yaitu 

pemilik Malica Cake, digital marketing manajer Napoli dan pemilik Michael Lee’s. 
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 6.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, maka terdapat beberapa 

saran dari hasil penelitian ini. La-Devitto memiliki sedikit followers di Instagram. 

Untuk kedepannya, diharapkan La-Devitto lebih aktif dalam memposting produk di 

Instagram. La-Devitto dapat mencari selebgram terkenal dan mengendorse 

mereka agar dapat meningkatkan penjualan. La-Devitto mengadakan sesi foto 

khusus untuk produknya. Sesi foto disertai dengan pendekoran dan penataan 

layout foto serta pengambilan gambar yang menggugah selera. La-Devitto 

memberikan promosi penjualan seperti diskon atau giveaway. 

Penelitian ini hanya membahas media online yaitu media sosial dan 

website. Untuk penelitian berikutnya dapat dikembangkan dengan menambahkan 

media online lainnya. 

 

  


