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BAB IV 

KESIMPULAN dan SARAN 

4.1 Kesimpulan 

1. Efektivitas penggunaan media pemasaran online produk Indihome

Melalui data penjualan yang di dapat dari Pt. Telkom, Tbk. media komunikasi 

pemasaran online produk Indihome mampu memberikan efek terhadap penjualan 

produk Indihome atau dapat dikatakan sangat efektif dilihat dari semakin 

tingginya pemasaran online yang dilakukan oleh Indihome. Indihome mampu 

mendapatkan peningkatan penjualan produk Indihome dengan sangat baik. 

2. Media Sosial yang digunakan

Terdapat lima media sosial yang digunakan oleh PT. Telkomunikasi Indonesia, 

Tbk. Yaitu : 

- Website

- Youtube

- Facebook

- Twitter

- Instagram

Di dalam kelima media pemasaran online produk Indihome dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut : 

 Website

Website membantu pelanggan produk Indihome untuk memperlancar hubungan 

komunikasi antara Indihome dengan konsumen.  

 Youtube

Yotube membantu pelanggan mendapatkan informasi secara audiovisual kepada 

konsumen dan mampu membantu pemasaran produk Indihome dilihat dengan 

official account Indihome menjadi media pemasaran online tdengan comment 

terbanyak dibanding dengan media pemasaran online yang lain. 

 Facebook

Indihome mampu menggunakan media pemasran online dengan facebook sangat 

optimal dilihat melalui postingan yang mencamtumkan gambar dan pearagraf 
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penjelasan mengenai postingannya baik itu postingan mengenai promosi ataupun 

postingan mengenai acara yang diselenggarakan oleh Indihome. 

 Twitter 

Twitter yang penggunaannya mudah dan cepat untuk diakses oleh konsumen 

digunakan oleh Indihome sebagai media pemasaran online paling aktif. Hal itu 

dapat dilihat dengan official account Twitter milik Indihome menjadi media 

pemasraan online yang paling banayak melakukan postingan. 

 Instagram 

Instagram yang merupakan media sosial untuk kalangan umur tertentu mampu 

ditangkap dengan baik oleh Indihome. Dilihat melalui postingan yang menarik 

dan Indihome menjadikan Instagram tempat untuk memprosmosikan berbagai 

event untuk mengajak konsumen ikut aktif dalam acara yang diselenggarakan oleh 

Indihome.  

3. Media Komunikasi Pemasaran Online Produk Indihome 

Dapat disimpulkan melalui pembahasan di atas bahwa konsumen pengguna jasa 

dan produk Indihome sudah mengetahui mengenai media pemasaran online milik 

produk Indihome. Hal ini terbukti dengan banyaknya like, share, comment, dan 

pengikut dalam media sosial produk Indihome. 

4.2 Saran 

 Adapun saran yang bisa diambil dari pembahasan mengenai efektivitas 

media pemasaran online terhadap penjualan produk Indihome, anta lain : 

1. Didalam beberapa media pemasaran online masih kurangnya informasi. Seperti 

di dalam website tidak adanya informasi mengenai berapa orang pelanggan yang 

sudah mengakses website Indihome. untuk mempermudah mendapatkan 

informasi sebaiknya Indihome memberikan kolom khusus untuk akses mengenai 

jumlah pelanggan yang mengakses website Indihome 

2. Kurangnya respon yang dilakukan oleh Indihome di beberapa media sosial 

dalam hal membalas komenter pelanggan di kolom komentar. Sebagai salah atau 

alat bantu berkomunikasi dengan pelanggan sebaiknya Indihome mampu 

melakukan interaksi yang lebih baaik lagi terhadap pelanggan melalui media 

komunikasi pemasaran online. 
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