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5. PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diungkapkan, maka dapat 

dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa filosofi bisnis PT. Rumeksa 

Mekaring Sabda adalah kasih. 

2. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui juga nilai-nilai bisnis PT. RMS dalam 

menjalankan Agrowisata Salatiga merupakan nilai-nilai kristiani yang 

universal berupa kejujuran, kebijaksanaan, integritas, kerjasama, kekeluargaan, 

penghargaan, toleransi, dan kerja keras. 

3. Dari hasil penelitian ini juga ditemukan bahwa visi/misi yang dimiliki oleh PT. 

RMS tidak melenceng dari filosofi bisnis Agrowisata Salatiga sendiri. 

Sehingga, visi perusahaan mampu menggambarkan bahwa bisnis ini ada untuk 

membantu finansial gereja dan masyarakat di dalamnya. Pencapaian visi 

perusahaan tersebut didukung dengan menerapkan cara-cara dan etika kristiani 

dalam mengelola bisnis Agrowisata Salatiga yang diungkapkan secara implisit 

pada misi perusahaan. 

4. Program kerja yang dibuat oleh PT. RMS terungkapkan bahwa Agrowisata 

Salatiga mengandalkan inovasi pada sarana pendukung operasional Agrowisata 

Salatiga sebagai media promosi yang bermanfaat agar Agrowisata Salatiga 

mampu menjaga eksistensinya sebagai bensin pelayanan. 

5. Kinerja perusahaan khususnya pada Agrowisata Salatiga ditemukan bahwa 

perusahaan tetap mampu mengupayakan posisinya sebagai bensin pelayanan 

dan tetap berinovasi serta menjaga eksistensinya dengan terlihat adanya 

peningkatan total pendapatan keseluruhan tahun 2016 lebih besar 

dibandingkan tahun 2015. 

6. Konflik orientasi yang ditemukan dalam penelitian ini berupa ketidaksinkronan 

pemahaman tentang filosofi bisnis yang berdampak pada pergantian 

manajemen, rebranding dan perbaikan standar operational. Sehingga, hal ini 

menjadi sebuah sinyal yang menggambarkan bahwa dalam penerapan filosofi 

bisnis pihak Sinode GKJ dan PT. RMS masih hanya sebatas pengetahuan dan 

belum dijiwai sebagai roh bisnis dari Agrowisata Salatiga. Terbukti dengan 

adanya karyawan yang menjalankan prinsip bisnis kasih tanpa menyadari 
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bahwa yang dijalankan itu adalah kasih itu sendiri serta ditemukan bahwa 

penyelesaian permasalahan terhadap karir karyawan yang pernah diputuskan 

tidak mencapai win-win solution. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan penelitian, peneliti memberikan saran terhadap 

penerapan filosofi bisnis bagi PT. RMS dan juga Sinode GKJ sebagai pemilik 

usaha. Bahwa alangkah lebih baiknya dilakukan terlebih dahulu sosialisasi 

kembali mengenai filosofi bisnis dari PT. RMS sehingga filosofi bisnis dapat 

dipastikan kembali untuk dipahami serta dijiwai dalam pengelolaan bisnis 

Agrowisata Salatiga. 

Untuk penelitian selanjutnya peneliti menyarankan agar penelitian tentang 

nilai-nilai bisnis lebih diperdalam kepada para karyawan dikarenakan penelitian 

ini memliki keterbatasan yang tidak dapat dihindari yaitu keterbatasan dalam 

memperoleh informasi yang tergolong penting untuk diungkapkan. Peneliti 

menyarankan penelitian serupa dilakukan dengan menggunakan teknik observasi 

partisipan dimana peneliti terlibat secara langsung sebagai bagian di dalam PT. 

RMS. Sehingga, peneliti dapat memperoleh informasi yang lebih transparan. 


