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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, pola komunikasi 

masyarakat pun turut mengalami pergeseran dimana media digital 

dijadikan sebagai platform atau kanal komunikasi. Salah satu media 

interaksi yang gandrung digunakan masyarakat Indonesia adalah Facebook 

yang saat ini jumlah penggunanya telah menyentuh angka 88 juta orang. 

Bila dibandingkan dengan media sosial sejenisnya, Facebook menempati 

posisi pertama sebagai media sosial yang paling banyak digunakan oleh 

masyarakat Indonesia. Melihat hal tersebut, Bebelac sebagai salah satu 

produk susu balita pun turut memanfaatkan media sosial Facebook untuk 

mengaplikasikan strategi social CRM-nya.  

Dalam hal ini, laman Facebook digunakan oleh Bebelac sebagai salah satu 

wadah interaktif bagi Bebeclub. Bebeclub sendiri merupakan sebuah 

komunitas yang diperuntukkan bagi para ibu dan calon ibu dengan fungsi 

untuk memberikan pendampingan dan edukasi seputar hal-hal kehamilan 

maupun tumbuh kembang anak. Pada laman Facebook Bebeclub tersebut, 

peneliti menemukan bahwa strategi social CRM yang dijalankan sesuai 

dengan model pelaksanaan social CRM yang dipaparkan oleh Paul dan 

Nilsson (2012) mencakup : 

Strategi Social..., Angel Aprillia, FIKOM, 2017



1. Monitoring terhadap laman Facebook Bebeclub itu sendiri. 

2. Berbagai konten pada laman Facebook Bebeclub mencakup konten-

konten yang dibagikan perusahaan dan juga konten yang dibagikan 

oleh para pelanggan. 

3. Seluruh data member Bebeclub dan juga pelanggan disimpan dalam 

satu sistem database yang berpusat melalui website Bebeclub. 

4. Operasionalisasi laman Facebook Bebeclub dijalankan oleh perwakilan 

dari pihak Bebelac yang turut dibantu oleh pihak agensi.  
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5.2 Saran 

Peneliti menyadari adanya kekurangan dan keterbatasan dalam penelitian 

ini. Oleh karena itu, peneliti pun mengajukan beberapa saran yang dapat 

dijadikan sebagai bahan acuan bagi peneliti selanjutnya. 

5.2.1 Saran Akademis 

Berhubung penelitian ini hanya dijalankan dalam waktu yang 

singkat, peneliti pun menemukan banyak kekurangan dan 

keterbatasan dalam penelitian ini. Oleh karena itu, peneliti 

menyarankan peneliti selanjutnya agar; 

1. Menelaah tingkat efektivitas dari pengaplikasian CRM 

melalui media sosial. 

2. Melihat sejauh apa pengaruh social CRM terhadap loyalitas 

konsumen pada perusahaan atau brand.  

3. Melakukan evaluasi terhadap strategi social CRM yang 

dijalankan oleh Bebelac tersebut.  

5.2.2 Saran Praktis 

Saran praktis yang dapat peneliti berikan kepada Bebelac terkait 

strategi social CRM yang dijalankan : 

1. Menentukan laman Facebook perusahaan lain yang dapat 

dijadikan acuan atau ‘benchamark’.  

2. Memetakan karakteristik target audience yang berpartisipasi 

secara aktif pada laman Facebook tersebut.  
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