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BAB V 

PENUTUP 

V.1. Kesimpulan 

 Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan inovasi pemasaran yang tepat 

melalui e-marketplace, sehingga penelitian ini diawali dengan tahapan Manzi Merci 

memasuki dunia digital. Pada tahap pertama, tahap presence, Manzi Merci telah 

melakukan awal dari tahap inovasi pemasaran dengan membuat situs web, dengan 

tujuan untuk menampilkan informasi profil Manzi Merci, serta menawarkan produk 

Manzi Merci. Pada tahap kedua, tahap portals, telah dilakukan pengembangan fitur 

dari situs web di tahap pertama. Pengembangan dalam tahap ini yaitu, situs web 

dapat digunakan oleh konsumen untuk melakukan pemesanan produk melalui situs 

web, dan konsumen dapat memberikan feedback atau testimoni melalui situs web 

tersebut. Pada tahap ketiga, tahap transaction integration, dalam tahap ini Manzi 

Merci masuk ke e-marketplace, ada tiga e-marketplace yang digunakan yaitu 

Tokopedia, Bukalapak dan Shopee. Manzi Merci memilih untuk masuk ke tahap ini 

karena banyak kelebihan e-marketplace yang dapat membantu Manzi Merci. Dengan 

adanya e-marketplace, Manzi Merci dapat membuka toko online secara gratis, dan 

memasarkan produk.  

 Setelah melalui tahap tersebut dan memiliki toko online di e-marketplace 

Manzi Merci melakukan beberapa percobaan pemasaran menggunakan fitur yang 

tersedia di e-marketplace. Berdasarkan fitur yang tersedia pada masing-masing e-

marketplace, ada fitur iklan dan fitur untuk mempromosikan produk. Pada penelitian 

Manzi Merci menggunakan iklan produk baik gratis maupun berbayar yang ada pada 
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masing-masing e-marketplace (kecuali Bukalapak), serta fitur promo yang dapat 

diberikan Manzi Merci kepada pembelinya yang disediakan di masing-masing e-

marketplace.  

 Dari hasil penggunaan iklan gratis yang dimiliki Tokopedia dan Shopee, tidak 

ada dampak promosi yang terjadi pada Manzi Merci. Jadi Manzi Merci tidak 

menggunakan fitur ini untuk melakukan pemasaran produk, atau memperkenalkan 

produk ke pembeli baru. Penggunaan fitur iklan berbayar dan fitur promo, lebih 

memberikan dampak pada toko online Manzi Merci di e-marketplace. Inovasi 

pemasaran yang digunakan Manzi Merci melalui e-marketplace Tokopedia, yaitu 

menggunakan fitur iklan berbayar pada Manzi Merci. Iklan berbayar yang dipilih 

adalah iklan produk, bukan iklan headline, karena iklan headline membutuhkan dana 

yang lebih tinggi, namun tidak memberikan dampak yang berarti bagi Manzi Merci. 

Serta tidak perlu memberikan promo cashback karena tidak meningkatkan jumlah 

calon pembeli yang mengunjungi toko online Manzi Merci. Jumlah biaya per klik 

yang diterapkan juga tidak perlu terlalu tinggi, asal lebih tinggi dari biaya yang 

direkomendasikan sudah cukup membantu menaikkan produk yang diiklankan. 

Sedangkan pada Shopee, inovasi pemasaran yang digunakan Manzi Merci yaitu fitur 

“iklanku”. Manzi Merci akan selalu mengaktifkan fitur “iklanku” pada periode iklan 

yang telah ditetapkan (sesuai dana yang tersedia), tanpa menonaktifkan iklan pada 

jam tertentu, karena dengan begitu Manzi Merci akan menjangkau lebih banyak 

calon pembeli. Dari data yang didapat, pada pukul 00.00 pun masyarakat masih 

melakukan pencarian produk dan masih ada orang yang mengklik untuk melihat 

produk. Sehingga dengan terus mengaktifkan iklan, Manzi Merci tidak perlu standby 
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untuk mengaktifkan iklan hingga dini hari. Untuk Bukalapak, Manzi Merci 

menggunakan fitur promoted push yang disediakan untuk inovasi pemasaran. Fitur 

ini membantu produk Manzi Merci lebih banyak dilihat oleh calon pembeli, tanpa 

perlu diberikan promo diskon produk.  

        Dari penelitian ini, dapat diketahui bagaimana Manzi Merci sebelum 

menggunakan e-marketplace dan sesudah menggunakan e-marketplace, bagaimana 

Manzi Merci menjual produknya melalui iklan dan tanpa iklan produk. Dari data 

yang dibahas pada bab IV, dampak yang diperoleh oleh Manzi Merci tidak tampak 

saat memasang produk melalui e-marketplace namun tidak diiklankan. Namun, 

setelah menggunakan fitur iklan produk dari e-marketplace, produk Manzi Merci 

semakin diketahui banyak orang. Hal ini dilihat dari penambahan jumlah viewers dan 

jumlah orang yang mengklik produk Manzi Merci. 

 Dapat disimpulkan, inovasi pemasaran yang tepat untuk Manzi Merci melalui 

e-marketplace adalah dengan menggunakan fitur iklan berbayar yang dimiliki 

masing-masing e-marketplace, tanpa perlu memberikan tambahan promo diskon, 

fitur iklan berbayar ini sangat membantu Manzi Merci agar Manzi Merci dapat 

dikunjungi calon pembeli. Melalui iklan e-marketplace juga, membuat produk Manzi 

Merci semakin cepat terjual.  Dan e-marketplace yang menjadi prioritas untuk 

dikembangkan oleh Manzi Merci adalah Shopee, dimana Shopee membantu 

meningkatkan omzet penjualan dari Manzi Merci, disamping memelihara jejaring 

yang sudah ada di Instagram sebelumnya. 
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V.2. Saran 

 Adanya keterbatasan waktu dari penelitian yang dilakukan, maka dari 

kesimpulan diatas, ada beberapa saran yang dapat diberikan oleh peneliti untuk 

penelitian selanjutnya maupun untuk online shop lain, yaitu : 

- Penelitian selanjutnya perlu melihat periode belanja konsumen, seperti saat 

Lebaran, Natal, atau Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas). 

- Penelitian selanjutnya dapat menggunakan lebih banyak e-marketplace 

sebagai pembanding sehingga bisa lebih mendalami keterkaitan dari e-

marketplace dengan produk yang dijual. 

- Penelitian selanjutnya perlu melihat seberapa efektif penggunaan iklan 

berbayar yang disediakan e-marketplace dalam jangka waktu yang lama. 

- Penggunaan fitur iklan berbayar masih dapat dikembangkan sesuai 

kebutuhan dan dana yang dimiliki, misalnya dengan memperlama periode 

iklan. 

- Penggunaan fitur iklan berbayar juga perlu dilakukan evaluasi berkala 

disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing online shop. 

- Penggunaan fitur promo, dapat dikembangkan dengan meningkatkan diskon 

yang diberikan sesuai kebijakan online shop lainnya. 

 

 

 

 

 

 


