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BAB IV 

PENUTUP 

IV.1 Kesimpulan 

PT Triple One Global (TOG) dengan pelayanan yang ditawarkan yakni 

MYScorecard menjalankan berbagai strategi pemasaran dan komunikasi diantaranya 

sosial media marketing, inbound marketing dan digital marketing. Perusahaan lebih 

terarah dalam melakukan pemasaran dan publikasi secara tidak langsung (inbound 

marketing), dengan ini diharapkan target market mampu mendapatkan exposure serta 

brand awareness dari MY Scorecard secara lebih maksimal dan mampu mengarahkan 

mereka dalam melakukan penggunaan layanan yang ditawarkan. 

Munculnya teknologi telah mempengaruhi aktivitas bisnis terutama dalam bidang 

pemasaran. Digital Marketing memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan 

pelanggan dengan jumlah yang meskipun pelanggan tersebut memiliki jangkauan jarak 

jauh. Aplikasi berbasis internet telah mengubah aktivitas pemasaran, yang telah 

didefinisikan ulang karena perubahan gaya hidup konsumen dan kebiasaan pembelian 

mereka. Strategi tradisional untuk pemasaran telah berubah karena masuknya teknologi 

dan digitalisasi sebagai pola lama tidak cocok untuk pengembangan bisnis yang 

berkelanjutan. 
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Telah diakui bahwa pemasaran digital telah menjadi penting bagi perusahaan untuk 

menjalankan bisnis pada tingkat kompetitif dalam lingkungan yang berubah dengan 

cepat. Digitalisasi memfokuskan mode komunikasi dan berbagi informasi di antara 

peserta perusahaan dan memungkinkan peningkatan dalam pendapatan dan 

pembentukan hubungan jangka panjang (Batinić, 2015). Dalam hal ini perusahaan PT 

Triple One Global (TOG) terhadap startegi marketing dan komunikasi MYScorecard 

mengimplementasikan pengunaan Digital Marketing sebagai sarana untuk 

meningkatkan brand awareness perusahaan dan juga meningkatkan traffic pelanggan. 

Secara praktis perusahaan mampu melakukan penerapan Digital Marketing melalui 

strategy inbound-marketing, dimana perusahaan memproduksi konten-konten pada 

social media (Instagram, Youtube, hingga TikTok) yang memberikan edukasi dan 

pengetahuan, sehingga mampu menarik minat dari pelanggan dan target market. 

Inbound Strategy diaplikasikan dengan membuat Blog pada website dan unggahan lain 

yang bersifat edukatif dan berkaitan dengan kebutuhan pengguna dan target market. 
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IV.2 Saran 

Adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis terhadap PT Triple One Global 

(TOG) Indonesia dalam menerapkan startegi marketing dan komunikasi MYScorecard 

yakni, diharapkan kedepannya dalam melakukan marketing, perusahaan mampu 

mempertahankan nilai-nilai dan standard yang sudah ditentukan. Misalnya dengan 

aktif memanfaatkan media sosial sebagai sarana promosi dan memanfaatkan SEO 

untuk menetapkan target khalayak yang tepat sasaran.  

 Perusahaan juga diharapkan mampu menambah implementasi strategi baru 

dengan menggunakan kanal pemasaran lainnya agar mampu menggaet potensi market 

secara lebih maksimal dan luas. Misalnya dengan menambah konten baru pada channel 

Youtube MY Scorecard yang tidak hanya berisi konten edukatif, tetapi dapat juga 

diselingi konten menarik lainnya, misal hiburan yang dapat mendorong soft-selling dari 

produk MY Scorecard. Melihat konten-konten pada social media TikTok @budakgaji 

yang mendapat banyak perhatian dari khalayak, PT Triple One Global Indonesia juga 

dapat memanfaatkan Youtube Shorts dan Instagram Reels, dimana perlu disadari saat 

ini durasi dalam suatu konten sangatlah penting dan saat ini banyak khalayak yang 

lebih tertarik dengan video berdurasi singkat. Selain itu, perusahaan perlu 

mengembangkan Website MY Scorecard, selain dari segi tampilan juga dari cara 

penulisan pada Blog perlu dipikirkan kembali agar lebih menarik minat pembaca / 

khalayak terhadap MY Scorecard.  
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