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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

Berdasarkan hasil observasi pada akun Instagram 

@promotor_imperium_indonesia dan juga wawancara mendalam dengan pihak 

Semarang Hijab & Expo, maka penulis menemukan bahwa sebagian besar dasar 

komunikasi pemasaran dan strategi komunikasi pemasaran telah dilakukan oleh pihak 

Semarang Hijab & Expo secara terprogram. Salah satu kunci utama keberhasilan 

Semarang Hijab & Expo dalam komunikasi pemasaran adalah dengan digunakannya 

Instagram sebagai Media Promosi pada Pameran Semarang Hijab & Expo.  

5.1 Kesimpulan 

 

Setelah dilakukan penelitian oleh Penulis, maka dapat disimpulkan bahwa 

Semarang Hijab & Expo menggunakan dan menerapkan Instagram sebagai alat 

komunikasi pemasaran yang utama dalam mempromosikan pameran Semarang 

Hijab & Expo. Karena Instagram merupakan media sosial yang sedang ramai 

digunakan kalangan muda terutama para wanita muda, sesuai dengan sasaran target 

pasar dari Semarang Hijab & Expo. Selain itu fitur yang dimiliki Instagram dapat 

mendukung promosi menjadi mudah dioperasikan, lengkap, dan murah. Instagram 

sendiri juga sudah banyak di jadikan media promosi yang cukup efektif bagi 

perusahaan dimasa sekarang, terutama pada masa pandemi Covid-19 dimana setiap 

orang dituntut untuk dapat menguasai teknologi sehingga mampu lebih aktif dalam 

menggunakan pemasaran melalui online. Sehingga dengan adanya Instagram, 

khususnya di masa pandemi karena Covid-19 ini menjadi jawaban terbaik untuk 

setiap pebisnis mempertahankan eksistensi dan memperluas pasar.  

Tim digital marketing Semarang Hijab & Expo berusaha memaksimalkan 

penggunaan Instagram sebagai media promosi yang efektif, dengan memanfaatkan 

fitur-fitur pada Instagram. Terkait pemanfaatan Instagram sebagai media promosi 
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pemasaran yang dilakukan Semarang Hijab & Expo, menjadikan alternatif bagi para 

pengguna Instagram untuk mengetahui informasi terkait pameran sehingga muncul 

ide – ide dengan meningkatkan promosi melalui, menambah variasi hiburan, inovasi 

konsep dan fasilitas pelayanan. Memanfaatkan promosi terbilang efektif karena 

kebanyakan orang lebih cenderung untuk menerima pesan melalui visual, sama 

seperti Instagram yang mengutamakan tampilan foto atau video visual sebagai fitur 

utamanya. Instagram juga merupakan media promosi yang terjangkau daripada 

menggunakan media promosi lainnya karena Instagram dapat diunduh dengan gratis. 

Selain itu melalui Instagram, juga dapat meningkatkan kepercayaan kepada mitra atau 

pengunjung pameran, karena pengunjung dapat melihat bagaimana konsep ataupun 

bentuk pameran sebelum calon pengunjung mendatangi lokasi melalui konten – 

konten yang ditampilkan di Instagram. 

5.2 Saran 

 

Semarang Hijab & Expo melalui akun @promotor_imperium_indonesia dapat 

mempromosikan pameran lebih efektif lagi menggunakan instagram sebagai media 

komunikasi pemasaran, dengan menggunakan fitur – fitur instagram lain seperti 

instagram Ads dan Live. Diharapkan Semarang Hijab & Expo selalu berinovasi dari 

tahun ke tahun dengan membawa konsep yang berbeda agar dapat menyentuh 

sasaran yang lebih luas dan jumlah follower instagram yang meningkat.  
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