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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Setelah melakukan penelitian terhadap strategi social customer 

relationship management dengan menggunakan social media Instagram 

dalam membangun buzzword yang dilakukan pada Kakolait, peneliti dapat 

menarik beberapa simpulan. 

Kehadiran dunia digital, terutama Internet, tidak dapat dikatakan 

hanya membawa dampak positif saja, tetapi juga berupa tantangan baru 

salah satunya bagi praktisi public relations. Internet dikatakan sebagai salah 

satu tools yang paling signifikan yang pernah digunakan dalam praktik PR. 

Sebagian besar pengguna Internet memilih untuk masuk ke situs-situs social 

media dan berpartisipasi aktif di dalamnya. Kemudahan dalam bersosial di 

social media dimanfaatkan oleh public relations sebagai cara termudah bagi 

perusahaan untuk terus terhubung dengan customer mereka. Salah satu 

social media yang paling banyak digunakan adalah Instagram karena dinilai 

memegang peranan penting dalam penyebaran buzzword di masa sekarang 

ini. Itulah alasan awal mengapa Kakolait memilih menggunakan Instagram 

sebagai sarananya dalam menjalankan social customer relationship 

management demi terciptanya buzzword. 
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Penelitian ini mengacu pada konsep 9 Social Stack oleh Greenberg. 

9 karakteristik sosial ini tergambarkan pada identitas yang menjadi profil 

Kakolait dan tergambarkan pula pada objek yang digunakan dalam 

membentuk identitas tersebut, meskipun tidak semua karakteristik sosial 

tersebut benar-benar melekat pada pelanggan Kakolait. Kehadiran 

(presence) dari Kakolait di media sosial memudahkan menunjukkan kepada 

pelanggannya seperti apa profil yang menjadi identitas dari kafe tersebut. 

Melalui Instagram-nya, Kakolait pun melakukan interaksi (action) dengan 

pelanggannya meski tidak begitu banyak. Pengalaman positif yang 

dirasakan pelanggan, membuat mereka berbagi pengalaman (sharing) 

tersebut di akun pribadi Instagram mereka. Hal itulah yang memicu 

terbentuknya reputasi (reputation) baik Kakolait di Instagram. Reputasi 

yang baik secara tidak langsung dapat membentuk pula hubungan 

(relationship) jangka panjang dengan pelanggan, selain itu juga melalui 

pengelolaan percakapan (conversation) di media sosial. Sekelompok 

(groups) pelanggan yang loyal pun dapat terbentuk. Dengan 

mengkolaborasikan (collaboration) kualitas produk, pelayanan serta 

partnership yang baik, Kakolait pada akhirnya memiliki konteks (context) 

unik yang hanya dimiliki oleh Kakolait yaitu cokelat. Kesimpulan yang 

dapat diambil dari penelitian melalui konsep social stack ini, adalah 

pelanggan yang merupakan followers Instagram dari Kakolait ini 

merupakan pasar yang sesuai dengan target dari Kakolait ini. Image yang 

ingin dibangun sebagai kafe yang menyediakan minuman cokelat yang enak 
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dan sebagai kafe yang dapat dijadikan untuk menikmati setiap aktivitas 

pelanggan pun dikatakan sudah terlihat dari respons pelanggannya. Adanya 

keterbatasan penelitian membuat peneliti tidak dapat mendapatkan jumlah 

penjualan apakah sudah sesuai dengan target marketing-nya atau tidak. 

Dalam mengukur sejauh mana konsumen mulai mengambil 

keputusannya untuk membeli suatu produk, peneliti menggunakan model 

AISAS sebagi tolak ukurnya. Pelanggan Kakolait cenderung melewati 

kelima fase yaitu attention, interest, search, action dan share. Dalam 

kaitannya dengan buzzword, kelima tindakan pelanggan tersebut merupakan 

seperti siklus lingkaran yang berputar secara terus menerus. Pelanggan yang 

berbagi pengalamannya akan menarik perhatian (attention) dari pelanggan 

lainnya dan siklus akan kembali berjalan. Model AISAS ini tentu didukung 

dari bagaimana Kakolait mengelola akun Instagram-nya sedemikian rupa. 

Kesimpulan yang didapat dari model AISAS ini adalah bahwa model ini 

sesuai untuk mengukur sejauh mana proses pengambilan keputusan 

konsumen Kakolait. Hal ini dapat dilihat dari perilaku konsumen Kakolait 

dimulai dari melakukan pencarian informasi melalui akun Instagram 

Kakolait hingga akhirnya memutuskan untuk datang berkunjung. 

Dilihat dari kerangka pemikiran yang sebelumnya sudah peneliti 

gambarkan, peneliti mengambil kesimpulan bahwa konsep Social Stack dan 

model AISAS ini saling berkaitan. Adanya sinkronisasi pada kedua konsep 

dimana karakteristik-karakteristik sosial pelanggan Kakolait mendukung 

tindakan-tindakan dalam proses pengambilan keputusan konsumen dalam 
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membeli produk Kakolait yang pada pengalaman tersebut akan berakhir 

pada terciptanya buzzword.  

 

5.2 Saran 

5.2.1 Saran Akademis 

Berdasarkan konsep 9 Social Stack, elemen conversation 

perlu ditingkatkan lagi oleh Kakolait. Memang ada beberapa bentuk 

komentar pelanggan yang sudah ditanggapi Kakolait, tetapi Peneliti 

menemukan masih ada pertanyaan bahkan komentar berbentuk 

complain dari pelanggan yang tidak digubris atau dijawab oleh 

Kakolait di akun Instagram-nya. Sebaiknya penggunaan Instagram 

mereka tidak hanya dijadikan tempat mempromosikan Kakolait 

secara visual saja, tetapi juga tempat berkomunikasi dan berinteraksi 

lebih dalam dengan pelanggannya. 

Sedangkan untuk saran akademis secara luas, kurangnya 

ilmu pengetahuan tentang buzzword dan istilah dari buzzword itu 

sendiri menjadi salah satu kesulitan peneliti dalam mengulas lebih 

jauh tentang buzzword. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat 

melakukan penelitian lebih dalam terhadap buzzword. 

Selain itu penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengulas 

lebih jauh tentang media sosial, terutama tentang ulasan Instagram, 

agar praktisi PR dapat menentukan media sosial mana yang tepat 

untuk digunakan bagi perusahaannya. 
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5.2.2 Saran Praktis 

Sebagai kafe pertama yang menjual minuman cokelat di 

daerah Gading Serpong, Kakolait diharapkan dapat lebih gencar 

dalam mempromosikan keunikan dari kafenya ini melalui media 

sosial. Tidak hanya satu atau dua media sosial saja, tetapi juga 

diharapkan menggunakan media sosial lainnya mengingat 

perkembangan era digital dan persaingan yang semakin pesat. 
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