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BAB V 

PENUTUP 

5.1  Kesimpulan  

Berdasarkan hasil dari penelitian dan temuan data yang telah di uraikan, 

maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut : 

1. Strategi pesan yang digunakan Nur Rizqi wisata dalam membangun Brand 

Awareness yaitu fokus dengan strategi Word of Mouth yang diimplementasikan 

dengan metode Integrated Marketing Communication (IMC). Implementasi 

Integrated Marketing Communication dilakukan dengan penggunaan 

Advertising (Periklanan), Sales Promotion (Promosi Penjualan), Personal 

Selling (Penjualan Personal), Direct Marketing (Penjualan Langsung), Public 

Relations (Hubungan Masyarakat). Dan menggunakan strategi Marketing 

Public Relation yang dilakukan dalam empat tahap,diantaranya adalah : 

Pertama; Defining the Problem (Pencarian Masalah), dalam tahap ini Nur Rizqi 

Wisata mengidentifikasi masalah yang ada. Kedua; Planning (Perencanaan) 

dimana informasi yang sudah dikumpulkan pada tahap penemuan masalah 

digunakan untuk membuat keputusan atau merumuskan bentuk program yang 

akan dilakukan. Ketiga; Communicating (Komunkasi), Nur Rizqi Wisata 

melaksanakan apa yang sudah direncanakan pada tahap sebelumnya. Keempat; 

Evaluating (Evaluasi) yang menuntut adanya suatu tolak ukur atau standar 

strategi Marketing Public Relations di Nur Rizqi Wisata yang berbentuk 

evaluasi internal dan evaluasi eksternal. 
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2. Strategi pemilihan media dalam membangun brand awareness adalah dengan 

menggunakan Digital Word of Mouth melalui Digital Marketing, yang meliputi 

website, Google My Bussines, dan sosial media. 

1. Kendala yang dihadapi oleh Nur Rizqi Wisata dalam membangun brand 

awareness adalah minimnya product knowledge terhadap customer, oleh karena 

itu Nur Rizqi Wisata berupaya terus menerus untuk meningkatkan kemampuan 

sumber daya manusia terutama pada bagian yang berkaitan dengan pelayanan 

agar dapat menumbuhkan dedikasi dan memberikan pelayanan sebaik-baiknya 

kepada pelanggan. Tak hanya itu, Nur Rizqi Wisata memiliki prioritas untuk 

melakukan refreshment training terkait product knowledge dan pemahaman 

pelayanan, tujuannya agar setiap bagian menguasai pengetahuan sebagai 

amunisi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Dengan 

peningkatan pengetahuan dan pemahaman makna service setiap waktu 

diharapkan pelayanan kepada pelanggan juga meningkat. 

5.2  Saran 

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah diperoleh, penulis mencoba 

untuk memberikan beberapa saran, sebagai berikut : 

1. Dalam pemilihan pesan, penulis berharap untuk kedepannya sebaiknya untuk 

berkolaborasi dengan brand lain dengan berbagai jasa atau produk agar 

terciptanya personal branding yang kuat untuk menarik konsumen.  

2. Dalam konteks pemilihan media, agar lebih mengoptimalkan lagi dalam segi 

konten di media sosial untuk menarik perhatian audiens serta menjaga interaksi 

dengan audiens. 
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3. Penulis menyarankan agar Nur Rizqi Wisata yang bergerak di bidang jasa 

pariwisata tetap memperhatikan harapan serta keinginan pelanggan agar mudah 

untuk memenuhi keinginan pelanggan sehingga terciptanya pelanggan yang 

loyal. 

 


