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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Pada bagian akhir dari penulisan Tugas Akhir ini, penulis memberikan 

kesimpulan mengenai implementasi content marketing pada social media 

marketing produk Fingerspot untuk meningkatkan customer engagement.  

Kesimpulan dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. PT. Biometrik Citra Solusi melakukan kegiatan pemasaran produk Fingerspot 

dengan cara digital dan konvensional. Dalam pemasaran digital, perusahaan 

menciptakan pemaran konten pada kanal media sosial dan website. Dalam 

pemasaran konvensional, perusahaan memberikan pelayanan bagi konsumen 

secara offline dengan adanya kantor cabang dan showroom pada 14 kota besar 

di Indonesia.  

2. PT. Biometrik Citra Solusi memiliki tujuan pembuatan content marketing, 

yaitu: tujuan brand awareness dan tujuan penjualan. 

3.  Dalam pemetaan target pasar, PT. Biometrik Citra Solusi membagi target 

pasarnya berdasarkan pengukuran demografi dengan melihat pekerjaannya, 

yaitu: non konsumen 1 pekerja/karyawan, non konsumen 2 wiraswasta, dan 

non konsumen 3 pelajar/mahasisawa. 

4. Dalam penggagasan dan perencanaan konten, PT. Biometrik Citra Solusi 

membuat content marketing dalam bentuk visual dan tertulis. Bentuk konten 

visual perusahaan berupa gambar dan video yang dibagikan pada media 

sosial, sedangkan bentuk tertulis konten perusahaan berupa kampanye email 

dan artikel yang dibagikan pada website. 

5. Dalam pencitaan konten, PT. Biometrik Citra Solusi memiliki divisi content 

maker untuk membuat sebuah konten. Pada pembuatan konten tersebut 

perusahaan menerapkan prinsip mindset, matching, monopoly, dan multi-

screen. Dalam prinsip mindset, perusahaan menggunakan konten yang dapat 

merubah persepsi audiens ketika membacanya. Dalam prinsip matching, 

perusahaan membuat sebuah konten mengenai metode penggajian 

perhitungan gaji per jam dan gaji harian untuk UKM, yang sesuai dengan 

asosiasi merek sebagai produk mesin absensi. Dalam prinsip monopoly, 
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perusahaan membuat konten dengan konsep warna hijau seperti logo brand 

Fingerspot. Kemudian dalam prinsip multi-screen, perusahaan telah 

mengkomunikasikan konten pada semua kanal media sosial dan telah 

disesuaikan dalam format mobile serta dekstop.  

6. Dalam distribusi konten, PT. Biometrik Citra Solusi juga melakukan 

penyaluran konten melalui kanal berbayar seperti Facebook Ads dan Google 

Adwords. Pada Facebook Ads perusahaan membuat fan page, sedangkan 

pada Google Adwords konten yang dibagikan berupa landing pages. 

7. Dalam penguatan konten, PT. Biometrik Citra Solusi masih dalam keinginan 

untuk mengajak kerjasama dengan seorang influencer, yang sebelumnya 

tidak pernah dilakukan perusahaan.  

8. Dalam mengevaluasi konten, PT. Biometrik Citra Solusi melakukan 

pengukuran kinerja konten menggunakan metrik relatable, searchable, 

actionable, dan shareable.  

9. Dalam perbaikan konten, PT. Biometrik Citra Solusi melakukan peningkatan 

konten dengan cara mengganti tampilan konten visual yang terdahulu.  

 

5.2 Saran 

Berdasarakan kesimpulan di atas, saran yang dapat diberikan penulis, yaitu: 

1. Untuk memakasimalkan keterlibatan konsumen terhadap kegiatan pemasaran 

konten, PT. Biometrik Citra Solusi perlu mencoba melakukan prinsip momen 

untuk menciptakan sebuah konten. Misalnya menyajikan sebuah konten yang 

memanfaatkan momen tertentu, dengan cara penyampaian konten melalui 

bentuk video yang terdapat animasi dan jalan cerita yang mampu menarik 

audiens. Atau dengan membuat sebuah artikel khusus mengenai momen 

tertentu yang nanti dapat didistribusikan pada media sosial perusahaan. 

2.  Untuk menjadikan pemasaran konten lebih terarah, PT. Biometrik Citra 

Solusi perlu untuk melakukan kegiatan riset pasar secara tepat. Dengan 

mencari tahu kegelisahan dan keinginan pasar terkait dengan produk 

teknologi.  

3. Untuk menguatkan konten yang telah dihasilkan,   PT. Biometrik Citra Solusi 

perlu melakukan kerjasama dengan beberapa pihak yang berpengaruh pada 
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suatu kelompok tertentu. Dengan mengajak kerjasama beberapa pihak yang 

berpengaruh dapat membangun reputasi konten. Sehingga secara tidak 

langsung membawa dampak pada produk Fingerspot agar lebih dikenal 

masyarakat lebih luas.  

4. Mengenai tingkat engage seseorang dalam mengganti konten yang dibaca 

pada media sosial per detik atau kecenderungan konsumen malakukan like, 

perusahaan harus mengetahui penyebab konsumen melakukan switching atau 

feedback pada konten tersebut.  Jika dikarenakan konten yang dihasilkan 

kurang menarik, maka perusahaan harus menggunakan jasa copywritting atau  

mempekerjakan seorang penulis yang memiliki pengalaman di agensi 

periklanan. 

5. Jika perusahaan tertarik untuk membuat sebuah trend konten yang dihasilkan 

pesaing, maka dalam upaya mempelajari konten tersebut perusahaan perlu 

untuk memperhatikan alur rantai komando dalam divisi content maker. 

Perlunya membuat rantai komando atau diskusi dalam pembuatan konten 

menjadi lebih singkat. Sehingga waktu yang dimiliki perusahaan tidak banyak 

terbuang dan dapat segera mengikuti sebuah konten yang sedang trend 

tersebut.




