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BAB IV  

PENUTUP 

IV.1 Kesimpulan 

Berdasarkan kegiatan dan pengamatan penulis dalam kerja praktik selama dua bulan, dapat 

disimpulkan bahwa dalam mengelola media sosial secret beauty, peran dari seorang copywriting 

ialah memilih ide konten, menulis kalimat pada konten, melakukan riset untuk konten, membuat 

caption, serta memilih tagar / hastag yang tepat agar postingan mudah ditemui, kemudian 

mengatur jadwal upload konten sampai pada tahap mengupload konten. Selain itu copywriting 

juga bertanggung jawab untuk mengelola konten supaya menarik untuk dibaca oleh pengikut 

atau pengunjung di media sosial secret beauty.  Dalam melakukan semua tugas yang 

dijalankan seorang copywriter, perusahaan secret beauty menerapkan hal yang sesuai dengan 

teori peran copywriting yang penulis sebutkan dan jelaskan diatas. 

Dari semua penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa menurut penulis profesi copywriting 

memiliki peran dalam mengelola media sosial untuk:  

1) melakukan penjualan layaknya seorang salesman atau salesgirl. Jika seorang salesman mampu 

melakukan penjualan dengan menawarkan produk secara langsung kepada konsumen, maka 

seorang copywriter (yang melalukan pekerjaan copywriting) dapat melakukan penjualan melalui 

modal kata-kata persuasif yang dapat mempengaruhi minat beli para konsumen pada media 

sosial. Penulisan bisa pada poster untuk konten feeds dan story pada instagram, caption 

instagram, shopee, facebook, teks pada video tiktok, teks pada caption tiktok, dan teks yang akan 

dipublish ke website dan di share ke khalayak melalui grup whatsapp dan telegram. 
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2) Selain itu copywriting memiliki peran untuk menarik konsumen. Dalam melakukan tugasnya, 

copywriter harus memiliki kemampuan yang baik dalam mempengaruhi calon konsumen melalui 

tulisan-tulisannya. Banyak konsumen yang akhirnya memutuskan untuk membeli produk atau jasa 

yang ditawarkan sebuah perusahaan karena telah melihat iklan baik di media cetak maupun 

internet. Sebagian besar dari mereka tertarik melakukan pembelian setelah membaca tulisan-

tulisan yang ada di media sosial. Tanpa perlu menghabiskan banyak tenaga untuk berbicara, 

copywriter mampu mempengaruhi konsumennya melalui tulisan di media sosial. Tidak hanya 

memikirkan rangkaian kata yang akan disusun, Copywriter harus memikirkan benar-benar 

mengenai konsep dan topik yang pas dan menarik dimata konsumen. Intinya copywriter adalah 

pelaku dalam penyususnan atau penyalinan karya tulis. ”Copywriting adalah karya tulis atau 

salinan Copywriter” (Agustrijanto, 2006, p. 21). 

 IV.2 Saran 

Adapun saran yang ingin penulis sampaikan kepada Instansi Pendidikan dan Instansi tempat penulis 

melakukan Kuliah Kerja Praktek, secret beauty :  

1) Saran Untuk Universitas Katolik Widya Mandala, yaitu untuk mata kuliah terapan minat 

Periklanan dan Pemasaran, sebaiknya ditambah dengan ilmu praktek berupa bagaimana 

profesi copywriting dan cara SEO pemrograman Website. karena Praktek mengenai 

program-program tersebut adalah bidang yang pailing dibutuhkan pada jaman sekarang dan 

yang akan datang.  

2) Saran Untuk Instansi Perusahaan, yaitu untuk beberapa pembekalan materi yang 

disampaikan masih terlalu sulit diterima oleh penulis. Oleh sebab itu mungkin perlu 

diperhatikan pula untuk cara penyampaiannya mengenai proses dalam mengerjakan iklan 
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atau lainnya. Gunakan bahasa yang sekiranya mudah difahami juga. b. Sebaiknya struktur 

organisasi juga ditambah dengan beberapa bagian agar pekerjaan lebih mudah dikerjakan. 

Karena bagi staff yang masih menghandle dua atau tiga job desk akan berpengaruh pada 

hasil kerja. 
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