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BAB V 

KESIMPULAN 

 

Bab terakhir ini akan memaparkan kesimpulan 

berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan dan juga 

merupakan jawaban dari persoalan-persoalan penelitian. 

Selanjutnya kesimpulan tersebut akan dijadikan dasar 

penyusunan implikasi penelitian, baik implikasi teoritis 

maupun implikasi terapan.  

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, 

maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

  

1. Terdapat 6 faktor yang menjadi penyebab kebanggaan 

keorganisasian atau organizational pride pada konsumen 

pada saat mengonsumsi produk dari sebuah organisasi 

yaitu: 

 

a. Brand Association  

Segala hal yang unggul dan unik yang dikaitkan 

dengan sebuah organisasi atau brand memiliki 

potensi untuk menimbulkan rasa bangga, tidak 

hanya bagi karyawan dari organisasi atau 

perusahaan, tetapi juga bagi pengguna produk dari 

organisasi atau brand tersebut.   
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b. Employee-Customer Intimacy 

Keakraban hubungan antara karyawan dan 

pelanggan atau konsumen juga potensial untuk 

memicu tumbuhnya kebanggaan keorganisasian. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keakraban dan 

kepedulian karyawan terhadap pelanggan, membuat 

pelanggan merasa dihargai dan merasa bangga 

karena diperlakukan berbeda.  

 

c. Employee Reputation 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa karyawan yang 

dikenal baik dan memiliki reputasi yang baik di mata 

orang lain, merupakan suatu kebanggaan bagi 

pelanggan yang mengidentifikasi diri sebagai bagian 

dari organisasi dimana karyawan tersebut berada.  

 

d. Achievement 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prestasi 

organisasi baik itu baik itu secara institusional, 

kolektif, ataupun individual merupakan sumber 

kebanggaan bagi pelanggan atau konsumen.  

 

e. Perceived Benefits 

Pelanggan atau konsumen dapat memiliki 

kebanggaan terhadap sebuah organisasi, apabila ia 

mendapatkan suatu manfaat tertentu dari 

mengonsumsi produk dari organisasi tersebut.  



125 

 

 

f. Organizational Culture 

Budaya keorganisasian merupakan salah satu 

penyebab munculnya kebanggaan keorganisasian, 

oleh karena budaya memberikan identitas bagi 

individu dalam sebuah organisasi. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa budaya yang konsumen 

persepsikan dari sebuah organisasi, menimbulkan 

kebanggaan tersendiri bagi mereka sebagai 

pelanggan produk dari organisasi tersebut.  

 

2. Kebanggaan keorganisasian konsumen memiliki lima 

macam dampak dalam proses konsumsi sebagai berikut: 

 

a. Positive Word of Mouth 

Konsumen yang berbangga terhadap produk, 

organisasi, atau brand cenderung akan menceritakan 

hal positif mengenai produk, organisasi atau brand 

tersebut kepada orang lain.  

 

b. Display of Affiliation 

Konsumen yang berbangga terhadap produk, 

organisasi, atau brand, cenderung menunjukkan 

afiliasi mereka dengan produk, organisasi, atau 

brand tersebut melalui benda-benda berwujud atau 

media virtual.  
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c. Customer Acquisition 

Konsumen yang berbangga atas sebuah produk, 

organisasi, atau brand cenderung akan merekrut 

konsumen lain untuk membeli dan mengonsumsi 

produk dari organisasi atau brand yang sama.  

 

d. Pro-Organization Self-Actualization 

Konsumen yang berbangga atas sebuah produk, 

organisasi, atau brand, cenderung akan 

mengaktualisasikan diri mereka sebagai individu 

dengan cara-cara tertentu yang secara sadar atau 

tidak sadar memberikan keuntungan bagi organisasi 

atau brand.  

  

e. Brand Loyalty. 

Konsumen yang berbangga atas sebuah produk, 

organisasi, atau brand, cenderung akan 

mengonsumsi produk-produk yang lain dari 

organisasi atau brand yang bersangkutan.  

 

5.2. Implikasi Penelitian 

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat disusun 

implikasi teoritis dan implikasi terapan dari penelitian ini. 

 

1. Implikasi Teoritis 

Adapun hal-hal yang menjadi implikasi teoritis dari 

penelitian ini antara lain: 
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a. Konsep Organizational Pride selama ini merupakan 

suatu konsep yang jarang diperhatikan dalam studi-

studi pemasaran dan perilaku konsumen, meskipun 

memiliki peran yang krusial berkenaan dengan 

identitas sosial konsumen (Decrop dan Derbaix, 

2010). Konsep ini lebih sering diteliti dalam studi 

perilaku organisasi dan psikologi, namun belum 

memiliki suatu definisi konseptual yang universal. 

Berdasarkan fakta empiris yang ditemui di lapangan, 

konsep ini relevan untuk diteliti dari sudut pandang 

konsumen. Dalam penelitian ini konsep 

organizational pride diredefinisi dari perspektif 

konsumen, dan telah dikonstruksi sebuah teori mini 

mengenai anteseden dan konsekuen dari 

organizational pride pada konsumen, dengan 

mengusulkan sejumlah proposisi baru.  

  

b. Temuan-temuan dalam penelitian ini konsisten 

dengan argumentasi mengenai determinan dari 

organizational pride yang dikemukakan oleh Bohm 

(Gouthier dan Rhein, 2010), bahwa organizational 

pride dipicu oleh faktor-faktor eksternal.  

 

c. Berdasarkan hasil penelitian, dapat dicermati bahwa 

organizational pride pada konsumen berpotensi 

memiliki dampak pada in-role behavior dan extra-role 

behavior dari konsumen atau pelanggan.  In-role 
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behavior adalah perilaku-perilaku tertentu dari pihak 

konsumen yang dibutuhkan perusahaan agar proses 

pemberian layanan atau jasa dapat dilangsungkan 

dengan baik (Bove et.al, 2009). Sementara itu, extra-

role behavior adalah perilaku-perilaku konsumen 

yang sifatnya sukarela dan positif yang ditujukan 

kepada perusahaan ataupun karyawan dan tidak 

diwajibkan dalam proses pemberian layanan. 

Organizational pride memiliki potensi untuk 

mempengaruhi kedua jenis perilaku tersebut.  

  

2. Implikasi Terapan 

Penelitian yang telah dilakukan ini juga memiliki implikasi 

terapan sebagai berikut:  

 

a. Organisasi, baik yang memproduksi barang maupun 

jasa perlu secara serius memperhatikan masalah 

keatraktifannya di mata konsumen, oleh karena 

organisasi, brand, dan juga produknya dapat menjadi 

sumber identitas bagi konsumen. Hal-hal 

menyangkut relationship dengan pelanggan, reputasi 

karyawan, prestasi-prestasi, budaya organisasi, dan 

nama besar perlu dikelola dengan baik agar mampu 

mencerminkan suatu identitas yang unik, tidak 

hanya bagi perusahaan itu sendiri dan karyawannya, 

tetapi juga bagi konsumennya.  
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5.3. Kelemahan Penelitian 

Penelitian ini juga memiliki kelemahan yang hendaknya 

perlu diperhatikan dalam melakukan penelitian-penelitian 

sejenis di masa mendatang, yaitu: 

 

1. Dalam wawancara yang dilakukan, ada sejumlah 

responden yang kesulitan menjawab pertanyaan yang 

diajukan oleh karena belum pernah memiliki pengalaman 

berkaitan dengan hal yang hendak diketahui. Dalam 

wawancara responden juga dimintakan untuk mengingat 

kembali pengalaman-pengalamannya di waktu dulu, 

sehingga dimungkinkan adanya beberapa informasi yang 

belum tentu diingat dengan persis oleh responden. 

Kelemahan ini perlu diperhatikan oleh penelitian 

mendatang, khususnya berkenaan dengan pemilihan 

responden dan tehnik pengumpulan data.  

  

5.4. Agenda Penelitian Mendatang 

Penelitian tentang customer organizational pride, masih 

relevan untuk dilakukan di masa mendatang. Ada beberapa 

hal yang dapat diagendakan untuk diteliti di masa mendatang, 

sebagai berikut: 

 

1. Melakukan pengujian empiris terhadap teori mini tentang 

kebanggaan keorganisasian konsumen yang telah 

dikonstruksi dalam penelitian ini.  
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2. Penelitian ini dilakukan dalam konteks konsumsi jasa 

pendidikan tinggi, yang memiliki karakteristik intensitas 

interaksi yang tinggi antara perusahaan dan konsumen, 

dan switching barrier yang relatif tinggi pada konsumen. 

Dalam kondisi demikian konsumen seringkali 

mempersepsikan diri sebagai “orang dalam” ketimbang 

sebagai “orang luar” perusahaan. Penelitian di masa 

mendatang perlu menyelidiki apakah customer 

organizational pride pada konsumen juga dapat terbentuk 

dalam konteks konsumsi dengan intensitas interaksi yang 

rendah antara perusahaan dan konsumen, dan switching 

barrier yang rendah. 

 

3. Penelitian ini hanya difokuskan pada tahapan atau proses 

konsumsi. Penelitian mendatang dapat mengeksplorasi 

fenomena organizational pride dalam proses evaluasi pasca 

beli. Dalam konteks konsumsi jasa pendidikan tinggi 

misalnya, proses evaluasi pasca beli adalah proses dimana 

mahasiswa telah menyelesaikan pendidikannya di 

perguruan tinggi dan bekerja/mencari pekerjaan. 

Penelitian mendatang dapat mengeksplorasi penyebab dan 

dampak dari organizational pride pada alumni suatu 

perguruan tinggi dan mengkajinya dari perspektif 

pemasaran atau perilaku konsumen.   

 


