BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan temuan dan analisis data yang dilakukan penulis tentang
strategi marketing public relations Kakena Craft House dalam bauran pemasaran
untuk meningkatkan jumlah kualitas dan kuantitas suatu pelayanan, maka
diperlukan penerapan strategi komunikasi pemasaran. Sesuai Model Whalen's
dengan 7 Step Strategic Planning Process dengan penerapan bauran pemasaran
Marketing Public Relation Tools berupa, Publication, Identity Media, News,
Event, Speeches, Telephone Information, Sponsorship dalam Membangun Brand
Awareness Kakena Craft House ini merupakan salah satu kegiatan yang penting
dalam suatu perusahaan dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen
yang pada akhirnya akan menghasilkan keuntungan bagi perusahaan sebagai
berikut :

Menganalisa Situasi
Dengan tantangan membangun brand yang masih belum dikenal pasar,
karena itu Kakena Craft House terus berinovasi untuk mengembangkan strategi
nya dalam membangun brand awareness konsumen, dengan menggunakan
Marketing Public Relation lalu menggunakan baurannya yaitu marketing public
relation tools untuk diaplikasikan bagaimana cara Kakena Craft House mengemas
komunikasi sebuah brand dengan identitas produk siap pakai yang ramah untuk
traveler dikenal banyak masyarakat.

Objective
Dengan menggunakan strategi Marketing Public Relation adanya strategi
yang dirancang sebelumnya itu akan dapat memudahkan sebuah perusahaan
dalam menjalankan strategi promosi yang diinginkan. Dalam menjalankan sebuah
bisnis tidak terlepas dari yang namanya strategi sehingga dalam setiap perusahaan
mempunyai dasar berjalannya sesuatu yang diharapkan. Contohnya Kakena Craft
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House menggunakan Marketing Public Relation agar kualitas komunikasi brand
sudah mampu diidentifikasi dan dikenali oleh para konsumen dan tujuannya
adalah memberikan suatu kepercayaan produk dengan mengutamakan cara
penyampaian informasi dan kualitas produk yang bagus. Dengan ini Marketing
Public Relation dapat berupaya untuk merangsang pembelian dan kepuasan bagi
pelanggan.

Strategi
Strategi yang digunakan Kakena Craft House menggunakan bantuan
media hashtag dalam membangun awareness dan dapat menjadi salah satu cara
untuk promosi di media social khususnya Instagram. Hashtag yang digunakan
adalah #berkelanabersama tujuannya adalah mempermudah audience untuk
mencari tahu mengenai Kakena Craft House. Selain menggunakan hashtag, untuk
memperluas jaringan brand berkolaborasi dengan beberapa perusahaan,brand dan
artis seperti Ciputra eye clinic, anteraja, Eclat Candle Hampers, Warnhour, Prisia
Nasution, Plug n Play, dan bergabung pada acara Tentang Kita dengan mengajak
10 local brand lainnya untuk berjuang jualan di masa pandemic.
Inovasi Kakena Craft House lainnya dengan mengajak KOL (key opinion
leader) untuk melakukan promosi di akun akun yang beredar di Instagram yang
dianggap efektif.

Target
Target Kakena Craft House memiliki company/brand/artis yang
pernah diajak kerjasama dalam kerjasamanya tersebut agar tercipta kepercayaan
masyarakat terhadap produk tersebut. Misalnya untuk sistem kerjasamanya, misal
Kakena Craft House tertarik dengan satu brand kita bisa aja mulai mengajukan
kerjasama duluan, atau sebaliknya ada juga brand lain yang tertarik mengajukan
kerjasama dengan kami.
Sebagai bentuk penarik perhatian masyarakat, Kakena Craft House perlu
membuat inovasi serta menunjukan keunikan Seperti yang dinyatakan oleh salah
satu narasumber yang merupakan konsumen Kakena Craft House yaitu Nicole
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Christie, yang selanjutnya akan disebut sebagai konsumen owner, menyatakan
bahwa aspek diatas merupakan hal yang sangat diperhatikan ketika ia ingin
mencari tahu lebih jauh mengenai toko tertentu.

Pesan
Dengan memberikan pesan yang singkat, padat, dan jelas Kakena Craft
House

mempunyai

cara

sendiri untuk

membangun

awareness

dengan

menggunakan warna warna visual yang menarik dan menggunakan bahasa anak
muda sehari hari agar audience mudah memahami pesan yang disampaikan dan
nyaman berinteraksi dengan Kakena Craft House untuk menanyakan segala hal
yang berhubungan dengan product maupun segala usulan dari calon pembeli.

Taktik
Setiap perusahaan dalam meningkatkan volume penjualannya dan bagian
pasar sasaran, perlu mengadakan usaha penyempurnaan dan perubahan produk
kearah yang lebih baik, sehingga dapat memberikan daya tarik, keunikan, daya
guna, dan tingkat kepuasan yang lebih kepada konsumen.
Menonjolnya informasi tersebut sudah melakukan aktivitas publikasi
dengan mengaplikasikan marketing public relation tools seperti Publikasi yang
menggunakan KOL dan ADS pada Instagram yang membantu promosi. Hal
menarik lainnya yang ditonjolkan oleh Kakena Craft House adalah konsep
penjualannya yaitu promosi KOL dan ADS. Konsep ini memudahkan konsumen
yang tidak memiliki waktu untuk duduk sambil menikmati fitur yang disediakan
di dalam promosi KOL dan ADS, sehingga konsumen hanya perlu menunggu
pesanannya kemudian bisa langsung melakukan aktivitas lainnya tanpa perlu
waktu lama. Selain itu juga Kakena Craft House mempersiapkan details dari
product, design, branding sesuai graphic standard manual.
Identity Media yang digunakan seperti Logo yang terinspirasi dari kayu
dan arti dari Kakena itu sendiri yang artinya “wenda kakena” artinya serbuk kayu
maka dari itu ada hubungannya dengan warna warm yang dipilih di semua design
product maupun content. Kakena Craft House pernah sekali di liput oleh pihak
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Harper’s BAZZAR yang dapat berdampak pada naiknya penjualan 2-3x lipat dari
biasanya. Maka dari itu News dapat mempengaruhi brand awareness dari setiap
brand. Beberapa kali Kakena Craft House mengikuti event Bazzar seperti Pop Up
Market, semasa dan public culture. Feedback pengunjung pun sangat positif pada
saat berjualan offline dari sana dapat disimpulkan bahwa upaya membangun
awareness dalam tingkatan brand recognition yang artinya audience di tahap
mengenal merk. Dan untuk Telephone informasi yang digunakan masih
menggunakan nomor pribadi dari pemilik. Marketing Public Relation Tools yang
belum dilaksanakan oleh Kakena Craft House adalah Speech dan Sponsorship

Evaluasi
Dalam menjalankan Marketing Public Relation ada beberapa hal yang
Kakena Craft House harus perbaiki seperti menggunakan fitur broadcast dari ecommerce kemudian dari segi design diharapkan lebih ditingkatkan kualitas nya.
Beberapa customer mengatakan cangkupan promosinya masih belum luas masih
orang orang tertentu yang punya hobi di travelling, tidak untuk semua kalangan
dikarenakan kurang aktif dalam interaksi antar audience di media social
Instagram. Terlebih untuk penggunaan ADS/iklan dan menggunakan KOL (key
opinion leader) untuk membantu promosi harap di maksimalkan dari cara
pemilihan KOL yang tepat dan cara promosi nya karena mempengaruhi proses
pesan yang sampai ke audience dalam membangun brand awareness itu sendiri.

Meningkatkan brand awareness
Keseluruhan strategi marketing public relations Kakena Craft House
dalam membangun brand awareness konsumen ini merupakan salah satu kegiatan
yang penting dalam suatu perusahaan dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan
konsumen yang pada akhirnya akan menghasilkan keuntungan bagi perusahaan.
Pemasaran merupakan usaha untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan para
konsumen terhadap produk dan jasa dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan
yang telah ditetapkan.
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B. Saran
Berdasarkan pengalaman melaksanakan penelitian mengenai Strategi
Marketing Public Relations Dalam Mebangun Brand Awarenes, berikut ini adalah
saran penulis berikan untu arah perkembangan selanjutnya
Untuk memaksimalkan membangun brand awareness maka Kakena Craft
House hendaknya dalam hal mengkomunikasikan informasi nya lebih aktif lagi
dengan menggunakan marketing public relation tools seperti lebih gencar lagi
dalam publikasi karena berdasarkan wawancara penulis masih banyak yang belum
menerima dengan baik, selain gencar di dunia media sosial cara lain yang harus
dilakukan adalah mengajak pihak eksternal kerjasama di bagian sponsorship dan
menggunakan kesempatan untuk menjadi pembicara sebagai wadah untuk
mengenalkan brand tersebut. Dengan cara semua ini, diharapkan Kakena Craft
House lebih dikenal banyak orang dan informasi yang ingin disampaikan sampai
dengan baik kepada calon konsumen/audience.
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