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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis peroleh pada 

penelitian yang dilaksanakan terhadap bisnis online yankeiz.com, mengenai 

strategi komunikasi pemasaran yankeiz.com dalam menumbuhkan minat dan 

kepercayaan konsumen melalui media sosial sebagai sarana pengiklanan. Maka 

dapat penulis simpulkan sebagai berikut : 

1. Dalam menumbuhkan minat dan kepercayaan konsumen melalui media 

sosial sebagai sarana pengiklanan, yankeiz.com menerapkan strategi 

komunikasi pemasaran secara bertahap dimulai dari ruang lingkup yang 

kecil hingga sampai ruang lingkup  yang lebih besar. Maksudnya, dalam 

upaya menumbuhan minat dan kepercayaan konsumen yankeiz.com 

melakukan strategi dengan berkomunikasi kepada orang-orang terdekatnya 

yakni tetangga dan keluarga terlebih dahulu untuk dijadikan sebagai 

konsumen awal. Melalui komunikasi yang dilakukannya diharapkan 

adanya ketertarikan ataupun minat untuk membeli produk yang dipasarkan 

oleh yankeiz.com. Setelah itu, jika orang-orang terdekat tersebut telah 
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membeli produk yankeiz.com dan merasa puas dengan kualitas produk 

yang dipasarkan maka kedepannya orang-orang terdekatnya tersebut akan 

menjadi penyambung lidah dalam upaya perkembangan bisnis online 

yankeiz.com ke orang-orang yang lainnya yang bahkan tidak dikenal oleh 

yankeiz.com sendiri. Kepercayaan yang didapatkan yankeiz.com dari 

orang-orang terdekatnya tersebut secara bertahap akan berkembang dan 

membuahkan kepercayaan orang-orang yang lainnya pula. Sehingga 

pertemanan yankeiz.com di media sosial facebook menjadi lebih banyak 

dan berdampak pada berkembang pesatnya bisnis online yankeiz.com itu 

sendiri. 

2. Dengan men-Tag foto barang yang dijual oleh yankeiz.com merupakan 

salah satu strategi komunikasi pemasaran yankeiz.com untuk menarik 

minat konsumen. 

3. Dengan menggunakan kata-kata yang unik dapat membuat konsumen 

tertarik untuk membaca postingan yang di-share oleh yankeiz di wall 

facebook-nya. 

4. Bermodalkan kepercayaan konsumen ini dimanfaatkan oleh yankeiz.com 

untuk memperluas bisnis online yang dijalankannya. 
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6.2. Saran 

Saran dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk menjaga kepercayaan konsumen yankeiz.com perlu 

memaksimalkan kualitas produk yang dipasarkannya agar dapat 

meminimalisir terjadinya klaim terhadap produk yang telah dibeli oleh 

konsumen tersebut. 

2. Untuk kedepannya diaharapkan harga yang diberikan-pun semakin lebih 

murah, karena sekarang persaingan sudah mulai ketat antar sesame online 

shop. 


