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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan dan uraian penelitian terhadap data yang diperoleh 

dari hasil penelitian sebagaimana yang telah peneliti lakukan di PT Penerbit Erlangga 

Jakarta dengan judul “Strategi Digital Marketing PT Penerbit Erlangga dalam 

meningkatkan Brand Image”. Maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa PT 

Penerbit Erlangga sekarang memiliki perkembangan yang mulai maju dan lebih baik 

dalam hal mempromosikan produknya. Selain penggunaan media tradisonal seperti 

ATL (Above The Line) dan BTL (Below The Line), penggunaan startegi digital 

marketing mejadi solusi terbaik bagi PT Penerbit Erlangga dalam mempromosikan 

berbagai macam produknya, karena strategi digital marketing menggunakan media 

internet atau media online yang sekarang ini sangat banyak yang menggunakannya. 

Terlebih lagi dizaman sekarang yang serba maju akan teknologi, penggunaan media 

internet sangat lah banyak. Pengunaan strategi digital marketing yang dilakukan PT 

Pennerbit Erlangga menggunakan media promosi online seperti Website, Sosial Media 

diantaranya Instagram, Twitter, Facebook, dan Youtube serta menggunakan aplikasi 

berupa katalog yang dapat di download di Playstore bagi pengguna Android.  

 Dalam mempromosikan produknya PT Penerbit Erlangga dalam strategi digital 

marketing yang menggunakan media internet membutuhkan informasi berupa konten-

konten yang menarik perhatian masyarakat yang melihatnya. Maka dari itu perancangan 

pembuatan konten dalam strategi digital marketing sangatlah dibutuhkan. Dalam 

perancangan pembuatan konten ini harus melalui berbagai macam proses sebelum pada 

akhirnnya disebar atau dipublikasikan kemasyarakat. Dalam prosesnya perancangan 

konten daam strategi digital marketing dimulai dengan melakukan briefing atau 

mendiskusikan dengan tim terkait mengenai konten yang akan dibuat, lalu mulai proses 

pengerjaan konten atau produksi, baik dengan foto produk / video, maupun dengan 

desain grafis dan terakhir masuk ke proses editing agar hasil konten yang nanti 

didapatkan menjadi maksimal dan bagus untuk disampaikan kemasyarakat, dan barulah 

terakhir hasil konten yang telah dibuat dapat disebar atau publikasikan ke masyarakat. 

UPN "VETERAN" JAKARTA



83 
 

 Dengan penggunaan startegi digital marketing tentunya PT Penerbit Erlangga 

berusaha untuk dapat meningkatkan brand image nya dimata masyarakat. Dapat dilihat 

dari konten yang diberikan PT Penerbit Erlangga terhadap konsumen nya dengan 

mmberikan informasi yang lengkap dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Dengan 

memberikan pelayanan yang baik serta penggunaan tampilan visual yang menarik dan 

rapih di dalam media promosi online yang PT Penerbit Erlangga membuat citra merek 

atau brand image tersendiri dimata konsumennya. Dengan demikian dapat disimpulkan 

bawha PT Penerbit Erlangga setelah menggunakan strategi digital marketing mampu 

meningkatkan brand image dan meningkatkan promosi produknya. 

5.2 Saran 

Berdasarkan analisis dan kesimpulan mengenai penelitian yang berjudul 

“Strategi digital marketing PT Penerbit Erlangga dalam meningkatkan brand image” ini 

maka dapat diambil saran bagi PT Penerbit Erlangga, yaitu dalam hal mempromosikan 

produknya terutama dalam strategi digital marketing yang menggunakan media internet 

atau media online harus terus ditingkatkan agar tetap menjadi pilihan alternatif bahkan 

menjadi pilihan utama bagi para konsumen untuk mendapatkan informasi mengenai 

produk dari PT Penerbit Erlangga. Dalam meningkatkan brand image konten-konten 

yang dibuat pun juga harus sesuai dengan kebutuhan konsumen dan tampilan visual nya 

yang tidak berlebihan dalam pemilihan warna agar tetap enak dilihat oleh masyarakat 

yang melihat, tambahan logo pun juga perlu dilakukan agar menjadi ciri khas tersendiri 

dari media promosi dari PT Penerbit Erlangga. 
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