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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

V.1 Kesimpulan 

Berdasarkan  hasil analisis terhadap strategi komunikasi pemasaran 

yang digunakan oleh  PT. Insera Sena (Polygon) . Dimana analisis ini 

dilakukan berdasarkan  hasil wawancara, dan observasi,  maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut. 

Pada awalnya komunikasi pemasaran Polygon hanya 

menggunakan saluran tradisional seperti memasang iklan, mengadakan 

kegiatan, sales marketing, sales promotion. Dengan perkembangan jaman 

Polygon melakukan inovasi dengan merumuskan strategi komunikasi 

pemasarannya sendiri. 

Event yang di selenggarakan berdasarakan jenisnya yaitu 

mingguan, special event, hingga gathetring dan coaching clinic adalah 

strategi yang lakukan Polygon pertama. 

Kedua adalah publikasi online yang melihat masyarakat  lebih 

dekat dengan gadgetnya sehingga Polygon memilih berkomunikasi melalui 

media sosial yang berdampak memasarkan produk. Sosial media yang 

digunakan adalah Facebook dan Twitter.   

Yang teakhir adalah komunitas yang dimana dengan moto 

penjualan Polygon yang bukan hanya sekedar mengejar kuantitas melainkan 

memberikan edukasi dan nilai-nilai dalam sepeda maka dengan membentuk 

komunitas Polygon dapat menambah member media sosial polygon, 
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komunitas tersebut diberi nama polygoners. Polygoners ini mendatangkan 

loyalitas bagi Polygon.  

Brand Polygon lebih terkenal dengan  terbantunya polygoners 

sebagai marketing tambahan, namun Polygon juga tetap peduli dengan 

kebutuhan polygoners. Polygon memberi support setiap acara yang 

dibentuk oleh komunitas sendiri, Polygon juga berhubungan langsung 

dengan anggota komunitas polygoners dengan  teknik pertemanan bukan 

membawa dirinya sebagai orang/ karyawan Polygon. Perteman yang tulus 

sehingga komunitaspun dapat menerima dengan baik orang Polygon serta 

Polygon dapat mengerti apa yang dibutuhkan oleh komunitas polygoners 

agar salang mengungtungkan. Hal ini dapat disebut juga sebagai wujud 

keloyalitasan konsumen dengan komunitas polygoners yang secara tidak 

langsung menjadi marketing dan cinta terhadap Polygon.  

V.2 Saran 

Saran yang dapat penulis berikan dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi peneliti selanjutnya, kajian tentang strategi 

komunikasi pemasaran memang sudah banyak dijumpai, namun 

dalam kaitannya dengan loyalitas melalui komunitas masih sangat 

jarang dilakukan. Bagi peneliti yang hendak melakukan penelitian 

dengan tema yang sama, penulis berharap agar dalam melakukan 

penelitian dapat meperhatikan brand lain yang memiliki strategi 

komunikasi pemasaran dalam menjaga loyalitas konsumen. Penulis 

juga menyarankan bagi peneliti selanjutnya yang hendak 

mengambil brand Polygon sebagai objek penelitianya, penulis 

menyarankan peneliti dapat menggunakan metode lain, misal 
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kuantitatif dan meneliti dari sudut pandang konsumen atau 

eksternal perusahaan  

2. Bagi PT. Insera Sena, Penulis berpendapat bahwa 

implementasi konsep strategi komunikasi pemasaran yang 

dilakukan sudah cukup baik dan menarik. Dimana strategi yang 

dipilih mengkombinasikan tools tradisional dan tools modern yang 

sesuai dengan perkembangan masyrakat sekarang. Pelaksanaan 

Event, Publikasi Online, Pembentukan Komunitas merupakan cara 

yang sangat efektif untuk menjaga loyalitas konsumen serta dapat 

menambah omset penjualan. Namun dalam setiap acara yang 

selenggarakan kurang didapatnya sebuah evaluasi secara tim 

penyelenggara dan hasil dokumentasi acara yang kurang rapi 

dalam penyimpanannya. Bila evaluasi dan penyimpanan dilakukan 

secara teratur maka hal tersebut sangat berguna bagi kepentingan 

perusahaan kedepannya. 
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