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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

4.1. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa untuk 

meningkatkan brand engagement  Studiostar7 memerlukan faktor-faktor pendukung 

yang salah satunya adalah menerapkan strategi digital content marketing. Digital 

content marketing disini memiliki peran sebagai pemicu engagement pelanggan dan 

juga sebagai media untuk mendekatkan brand dengan pelanggan. Untuk 

mengetahui tingkat engagement pelanggan terhadap Studiostar7 penulis 

mengadopsi dimensi-dimensi pengukuran yang telah dirangkum dalam jurnal 

berjudul Measuring Blog Engagement: Testing a Four-Dimensional Scale dan 

jurnal berjudul Engagement and Self Control: Superordinate Dimensions of Big 

Five Traits kemudian menyesuaikannya dengan topik dan tujuan penulisan Laporan 

Tugas Akhir ini. Sehingga akhirnya penulis menggunakan 5 dimensi yaitu: dimensi 

contingency interactivity, dimensi self-connection company, dimensi openness the 

experience, dimensi company behavior, dan dimensi customer behavior. 

Berdasarkan hasil tabulasi data yang sudah diolah dapat diambil kesimpulan yaitu: 

1. Pada dimensi contingency interactivity yang memiliki 4 indikator 

pernyataan yaitu ketertarikan membaca konten, ketertarikan memberikan 

likes, comment, dan share, responden memiliki ketertarikan untuk membaca 

konten berupa promosi dengan respon yang paling tinggi dan mayoritas 

responden memberikan tanggapan positif terkait ketertarikannya untuk 

memberikan likes pada postingan Instagram Studiostar7. Namun pada 

indikator ketertarikan untuk memberikan komentar, responden cenderung 

tidak tertarik untuk memberikan komentar pada postingan Instagram 

Studiostar7.  

2. Pada dimensi self-connection company yang memiliki 3 indikator 

pernyataan, mayoritas responden merasa bahwa Studiostar7 mampu 

memperlakukan konsumen secara baik dan menilai bahwa Studiostar7 
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mampu mendidentifikasi permasalahan akan kebutuhan fotografi konsumen 

dengan baik. Namun setengah dari responden memberikan tanggapan bahwa 

mereka tidak cocok dengan produk Toko Studiostar7. Ketidakcocokan ini 

perlu ditinjau lagi dari faktor apakah yang menyebabkan responden merasa 

tidak cocok dengan produk Toko Studiostar7. 

3. Pada dimensi openness the experience yang memiliki 2 indikator pernyataan, 

responden menunjukkan tanggapan yang positif pada dimensi ini. Mayoritas 

responden menyatakan bersedia mengadopsi tips-tips fotografi yang 

diunggah oleh Studiostar7 di media sosialnya, itu artinya mayoritas 

responden sudah memiliki keterbukaan terhadap penerimaan informasi baru 

yang diberikan oleh Studiostar7. Dan mayoritas responden juga telah 

memiliki sikap imajinatif ketika melihat konten berupa tutorial yang 

diberikan oleh Studiotar7, itu artinya konten dari Studiostar7 sudah mampu 

dipahami dan diterima di benak responden. 

4. Pada dimensi company behavior yang memiliki 4 indikator pernyataan, 

tanggapan tertinggi didapatkan pada pernyataan kesetujuan bahwa 

Studiostar7 mampu menyampaikan pesan secara terpercaya. Responden juga 

menilai bahwa Studiostar7 mampu secara konsisten memegang janji melalui 

pesannya. Mayoritas responden menganggap Studiostar7 sudah mampu 

menciptakan konten-konten digital yang interaktif dan mendapatkan sikap 

positif konsumen dari konten digital yang diposting. 

5. Pada dimensi customer behavior yang memiliki 4 indikator pernyataan, 

mayoritas responden menyatakan bahwa mereka akan secara sukarela 

merekomendasikan Studiostar7 kepada orang lain sekaligus 

mempromosikannya kepada orang lain. Namun mayoritas responden 

tersebut juga tidak bersedia untuk memposting pengalaman berbelanja di 

Studiostar7 pada sosial media pribadi mereka.  

Sehingga bisa ditarik kesimpulan secara keseluruhan, Studiostar7 telah mampu 

menerapkan strategi digital content marketing dan mampu menciptakan konten-

konten digital yang menarik interaksi pelanggan.Hasil tanggapan yang cenderung 
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positif pada setiap dimensi engagement menunjukkan bukti bahwa Studiostar7 tidak 

hanya mampu menciptakan digital content marketing yang interaktif namun juga 

memiliki reputasi perusahaan yang baik sehingga pelanggan akhirnya memiliki 

brand engagement yang cukup kuat terhadap produk Toko Studiostar7. 

4.2. Saran 

Saran yang dapat diberikan penulis kepada Studiostar7 adalah sebagai berikut: 

1. Untuk meningkatkan interaksi pelanggan di media sosial Studiostar7 

diperlukan adanya marketing campaign dan konten promosi yang lebih 

menarik. Seperti misalnya dengan menggunakan kata-kata promosi yang 

unik dan bersifat menghibur di benak pelanggan. 

2. Untuk meningkatkan hubungan baik dengan pelanggan, Studiostar7 perlu 

membuat sistem CRM (Customer Relationship Management) untuk 

mengelola manajemen hubungan dengan pelanggan. Salah satu contohnya 

adalah membuat sistem membership dan menawarkan keuntungan-

keuntungan bagi anggota member. 

3. Untuk meningkatkan kedekatan merek dengan pelanggan, Studiostar7 perlu 

mengadakan beberapa live event yang bisa diselenggarakan sendiri atau 

bekerjasama dengan komunitas lain seperti contohnya komunitas fotografi. 

Dengan terlibat di dalam event seperti ini, Studiostar7 juga akan memiliki 

kesempatan untuk memperkenalkan diri dan berinteraksi dengan pelanggan 

secara offline dan tentunya akan menambah keterlibatan pelanggan secara 

langsung. 

4. Studiostar7 perlu menciptakan konten-konten digital yang lebih kreatif dan 

variatif. Konten-konten tersebut bisa dikolaborasikan antara jenis konten 

gambar, desain grafis, video, ataupun animasi yang tujuannya untuk menarik 

minat pelanggan dan audience yang melihat konten tersebut. 

5. Untuk menambah market size dan potensi pelanggan baru, Studiostar7 bisa 

mempertimbangkan untuk membuka outlet store di daerah lainnya dan 

mencari lokasi yang strategis untuk penjualan. Selain itu, Studiostar7 juga 
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