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BAB V 

KESIMPULAN & SARAN 

Perkembangan internet yang pesat mampu membuka mata dunia 

akan sebuah dunia yang baru, yang mengubah pola interaksi masyarakat, 

dalam ranah seperti bisnis, ekonomi, sosial, dan budaya. Hal ini tentu 

membawa pengaruh yang sangat besar bagi publik baik dari setiap individu, 

perusahaan maupun institusi atau pemerintah. Resto & Bar 1914 Surabaya 

mencoba memanfaatkan kondisi tersebut untuk menarik perhatian baik 

calon konsumen maupun mempertahankan loyalitas konsumen. 

V.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis terhadap strategi komunikasi 

pemasaran yang digunakan oleh Resto & Bar, di mana analisis ini dilakukan 

berdasarkan hasil wawancara dan observasi, maka didapat kesimpulan 

sebagai berikut. 

Pada awalnya, media sosial yang dipakai Resto & Bar 1914 

Surabaya adalah facebook. Namun karena facebook mulai ditinggalkan 

oleh masyarakat, maka divisi Marketing & Public Relations Resto & Bar 

1914 Surabaya beralih ke instagram, karena instagram sebagai salah satu 

media sosial yang sangat booming saat ini. 

Alasan penggunaan media sosial instagram dalam menjalankan 

strategi komunikasi pemasaran Resto & Bar 1914 Surabaya antara lain 

karena sesuai dengan target khalayaknya saat ini, yakni anak muda. 

Sedangkan media sosial yang sedang digemari anak muda ialah instagram. 
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Sesuai dengan perkembangan internet khususnya pada jejaring sosial, anak 

muda memang mendominasi dalam penggunaan media sosial ini. Dari 

internet sendiri memang pengguna internet didominasi oleh kaum muda, hal 

ini sesuai dengan pengguna instagram yang memang didominasi oleh kaum 

muda. Jika Anda mencari anak-anak muda di jejaring sosial, maka 

Instagram adalah tempatnya. Pew Research center mengungkapkan, 53 

persen anak muda berusia 18 hingga 29 tahun lebih memilih berada di 

jejaring sosial yang mengedepankan fitur berbagi foto, seperti Instagram 

(Metrotvnews, 2015:1). Tidak hanya itu, alasan lain penggunaan media 

sosial instagram pada Resto & Bar 1914 Surabaya ialah karena tidak ada 

biaya khusus yang dikeluarkan untuk melakukan komunikasi pemasaran 

atau promosi, namun memberikan dampak yang cukup baik antara lain 

adalah keefektifitasan yang didapatkan dalam menggunakan media sosial 

instagram ini. Selain itu, melalui instagram, menu-menu makanan yang 

dijual dapat ditampilkan sehingga publik bisa melihat dan memilih berbagai 

menu yang disediakan. 

Untuk mendapatkan followers dan likers, Resto & Bar 1914 

Surabaya memberikan pelayanan serta kualitas yang baik bagi 

konsumennya melalui pesan yang disampaikan lewat sarana komunikasi 

pemasaran Resto & Bar 1914 Surabaya yaitu Instagram. Adapun strategi 

yang digunakan dalam penggunaan media sosial instagram. Seperti 

memiliki kriteria tertentu, karena foto atau gambar yang diunggah 

merepresentasikan image Resto & Bar 1914 Surabaya.  

Salah satunya dengan membuat hashtag, yang merupakan 

komponen dari instagram yang berfungsi membantu publisitas melalui 

gabungan kata yang dapat dijangkau/diakses pengguna instagram di seluruh 
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dunia. Hashtag ini menggunakan tanda pagar (#) sebagai icon pembuka 

kata. 

Tidak hanya hashtag, kuis juga merupakan salah satu komponen 

instagram yang mampu meningkatkan kepuasan konsumen. Strategi 

komunikasi pemasaran dengan melakukan regram melalui foto instagram 

konsumen atau melibatkan instagram konsumen juga merupakan salah satu 

strategi yang cukup efektif. Selain itu strategi lainnya dengan mengadakan 

foto kontes melalui instagram, dapat membuat konsumen terlibat dalam 

kontes yang diadakan melalui instagram sebagai media komunikasi 

pemasaran. 

 Saat melakukan strategi komunikasi pemasaran atau promosi, 

satu hal yang paling penting adalah ketepatan waktu promosi, berapa kali 

dalam sehari juga harus diperhitungkan sesuai dengan seringnya konsumen 

mengakses media tersebut. Strategi komunikasi pemasaran yang dilakukan 

melalui instagram sebagai sarana komunikasi pemasaran mendapatkan 

dampak seperti bertambahnya jumlah pengunjung, memudahkan audiens 

untuk memperoleh informasi terbaru mengenai Resto & Bar 1914 

Surabaya, dan semakin menarik minat audiens yang belum pernah datang 

maupun mempertahankan loyalitas pengunjung. 

V.2 Saran 

Berdasarkan hasil analisis terhadap strategi komunikasi 

pemasaran yang digunakan oleh Resto & Bar, di mana analisis ini 

dilakukan, terdapat beberapa kekurangan. Secara teoritris masih kurangnya 

penelitian tentang strategi komunikasi pemasaran melalui media sosial 
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khususnya instagram hingga peneliti kesulitan dalam menganalisis secara 

lebih mendalam.  

Dari Strategi komunikasi pemasaran yang dilakukan oleh Resto 

& Bar 1914 melalui instagram harus lebih intensitas dalam penggunaannya 

serta stretagi yang diterapkan dalam instagram untuk mengapresiasi 

pengunjung harus terus dilaksanakan karena dampak yang sangat baik bisa 

didapatkan oleh Resto & Bar 1914 Sutabaya melalui instagram.  

Jumlah followers dalam instagram Resto & Bar 1914 Surabaya 

harus dapat ditingkatkan lagi karena jumlah followers menjadi sangat 

penting dalam media sosial instagram serta promo-promo yang dapat 

menarik minat konsumen harus dapat terus diberikan dan dipromosikan 

melalui instagram. Dari hal hal tersebut dapat menarik minat konsumen dan 

menumbuhkan rasa loyalitas konsumen kepada Resto & Bar 1914 

Surabaya.  
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