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BAB V 

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI 

Bab terakhir dalam tesis ini akan memaparkan kesimpulan dari 

hasil penelitian yang dilakukan dan juga jawaban dari persoalan 

penelitian. Selanjutnya kesimpulan tersebut akan dijadikan dasar 

penyusunan implikasi penelitian, baik implikasi teoritis maupun 

implikasi terapan. 

5.1. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa: 

1. Value Chain dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) UKSW 

terdiri dari lima atribut utama dan empat atribut pendukung. 

Atribut atau aktivitas utama terdiri dari: service design, 

knowledge management, delivery system management, moment of 

truth management, dan service competition management, dimana 

atribut atau aktivitas tersebut berhubungan langsung dengan 

proses penciptaan nilai bagi pelanggan. Sedangkan atribut 

pendukung seperti: people/human resource management, process 

information, physical aspects, serta punctuality and reliability 

merupakan faktor-faktor yang turut berperan dalam aktivitas 

mencipta nilai bagi pelanggan. Setiap atribut dalam value chain 

tersebut terwakili melalui rangkaian kegiatan yang 
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diselenggarakan oleh FEB mulai dari penerimaan mahasiswa 

sampai dengan kelulusan mahasiswa. 

2. Tujuan akhir dari rangkaian aktivitas yang dilakukan dalam 

value chain FEB adalah untuk menciptakan value bagi pelanggan 

(mahasiswa). Value yang dimaksud adalah kepakaran dalam 

bidang ilmu sesuai dengan pilihan mahasiswa, memiliki 

kemampuan pribadi lain di luar pendidikan formal (soft skill), 

memiliki karakter dan perilaku yang baik, yang mana 

kesemuanya itu akanmendukung mahasiswa pada saat 

mahasiswa memasuki dunia kerja.  

3. Secara keseluruhan Fakultas Ekonomika dan Bisnis memiliki 

kinerja yang baik karena didukung oleh  kinerja yang baik pula 

dari setiap mata rantai dalam value chain-nya. Kinerja tersebut 

dipersepsi oleh pelanggan sehingga terbentuk citra yang positif 

dan menggerakkan indirect promotion. 

5.2. IMPLIKASI  

5.2.1. IMPLIKASI TEORITIS 

1. Kebutuhan dan keinginan pelanggan tidak akan terpenuhi tanpa 

adanya prakarsa dan kreativitas dari perusahaan atau penyedia 

jasa.  

2. Citra perusahaan dipengaruhi oleh kualitas pelayanan yang 

diberikan, kegiatan promosi yang dilakukan, dan juga word of 

mouth yang digerakkan oleh pelanggan. Artinya, untuk 
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mendapatkan citra perusahaan yang baik dalam benak 

pelanggan, perusahaan harus selalu menjaga bahkan 

meningkatkan kualitas pelayanan yang kemudian akan 

menggerakkan word of mouth yang positif dari pelanggan, serta 

melakukan promosi yang baik sesuai dengan identitas 

perusahaan.  

3. Dengan kreativitas yang tinggi, kualitas pelayanan dan citra yang 

baik, perusahaan tidak sekedar memenuhi kebutuhan atau 

keinginan pelanggan, tetapi juga menghantarkan nilai bagi 

pelanggan (delivered value).  

4. Teori mini yang dibangun melalui penelitian kualitatif ini dapat 

diuji lebih lanjut oleh peneliti lain melalui penelitian kuantitatif 

atau membandingkan teori mini dengan model atau teori lain 

yang telah ada dan melibatkan mahasiswa sebagai data 

triangulation.   

5.2.2. IMPLIKASI TERAPAN  

1. FEB perlu mencermati kebutuhan dan keinginan pelanggan yang 

senantiasa berubah. Kreativitas menjadi salah satu faktor penting 

yang harus terus-menerus digali dari sumber daya yang dimiliki 

untuk menghasilkan ide-ide baru atau melihat peluang dari 

perubahan-perubahan kebutuhan pelanggan tersebut bagi 

pengembangan produk maupun pengembangan FEB sendiri. 
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2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa word of mouth  merupakan 

bentuk promosi yang paling efektif untuk meningkatkan jumlah 

mahasiswa FEB. Artinya pelanggan merasa puas dengan 

pelayanan yang diberikan oleh FEB sehingga 

mengkomunikasikannya kepada orang lain. Dengan demikian 

FEB harus mempertahankan kualitas pelayanan bahkan 

meningkatkannya agar word of mouth yang positif ini semakin 

meluas.  

3. Agar citra FEB sebagai lembaga pendidikan tinggi tetap terjaga, 

kegiatan promosi sebaiknya ditangani oleh tenaga pemasaran 

yang profesional sehingga staf pengajar dapat tetap fokus pada 

tridarma (pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


