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BAB V
PENUTUP

5.1. Kesimpulan
Dari hasil analisis dan pembahasan, ada beberapa

kesimpulan, yaitu:

1. Persepsi karyawan tentang kesadaran internal marketing

pada umumnya sangat tinggi. Artinya, tahu perlunya

mempertahankan karyawan yang terbaik, tahu perlunya

memperkerjakan orang yang tepat, tahu perlunya

mengembangkan karyawan untuk kualitas layanan dan

tahu perlunya menyediakan sistem dukungan yang

diperlukan.

Pengetahuan yang relatif lebih rendah adalah berkenan

dengan konsep pelanggan yang dilayani, dimana pada

umumnya mereka belum melihat bahwa karyawan lain

yang menggunakan layanan mereka pada dasarnya adalah

juga pelanggan. Sedangkan, pengetahuan yang tinggi

disebabkan oleh pemahaman dalam partisipasinya sebagai

bagian dari organisasi seperti, tahu melibatkan karyawan

dalam visi organisasi, serta tahu perlunya menyediakan

teknologi dan peralatan pendukung.

Kemungkinan yang ada, bentuk pengetahuan karyawan

masih merupakan penilaian yang dilakukan dari dirinya

sendiri. Pengetahuan karyawan yang ada tentang internal

marketing merupakan konsep memahami layanan yang

berorientasi pelanggan dan merupakan motivasi dalam

dorongan efektif yang timbul karena adanya bentuk
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perasaan dan keinginan membangun pandangan dan sikap

melayani pelanggan sebaik-baiknya, yang kemudian

melahirkan motivasi untuk bertingkah dan berperilaku.

Hanya saja, motivasi yang melatarbelakanginya perlu

dipahami merujuk kepada konsep pemasaran internal

dimana karyawan adalah pelanggan.

2. Persepsi karyawan tentang penerapan internal marketing

pada umumnya tinggi, tetapi tidak berada pada kategori

sangat tinggi. Dibandingkan dengan pengetahuan internal

marketing, persepsi penerapan internal marketing relatif

lebih rendah. Gambaran ini memperlihatkan terdapat gap

antara pengetahuan dan penerapannya. Hal ini berarti

karyawan yang tahu pentingnya internal marketing tidak

selalu menerapkan dalam pekerjaannya sehari-hari.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa persepsi karyawan

dalam menerapkan internal marketing merupakan sikap

tindakan yang terjadi terhadap internal marketing bukan

didorong oleh motivasi karena adanya dorongan efektif

dalam bentuk perasaan yang merupakan adanya

pengetahuan individu yang tinggi dalam membangun sikap

karyawan terhadap konsep internal marketing, karena

masih berdasarkan penilaian dari dirinya sendiri. Sekaligus

memberikan gambaran bahwa tindakan yang ada pada

karyawan merupakan bentuk tindakan sikap pada

tingkatan persepsi, dimana kemampuan yang ada untuk

melakukan justifikasi atau penilaian terhadap internal
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marketing didasarkan pada suatu kriteria yang ditentukan

sendiri.

3. Persepsi karyawan tentang kepuasan kerja pada umumnya

relatif tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam

pekerjaan yang cenderung sederhana, tidak terlalu

memerlukan daya pikir yang tinggi serta tantangan kerja

yang ada cenderung kecil. Memberikan gambaran bahwa,

kepuasan kerja yang ada merupakan kepuasan yang cukup

baik dirasakan dengan beban kerja yang ada. Namun, ada

responden yang masih merasa tidak puas terhadap reward.

4. Kesadaran internal marketing tidak berpengaruh pada

penerapannya. Kesadaran yang tinggi, suatu bentuk

kesadaran yang berada pada tingkat tahu. Penilaian

karyawan belum mampu memberikan pengaruh terhadap

penerapannya secara bersama-sama (stimulus) untuk

mewujudkan tindakan terhadap konsep internal marketing.

Kebanyakan karyawan masih berpikir dalam lingkup

pemasaran eksternal, dimana terlihat dengan konsep

konsumen yang dipahami hanya mahasiswa. Namun,

penerapan yang ada pun tidak mendukung hal tersebut.

Dengan demikian tidak adanya pengaruh dari keduanya

sebagai suatu hubungan sebab akibat.

5. Kesadaran internal marketing tidak berpengaruh pada

kepuasan kerja. Penilaian yang tinggi dari kesadaran

adalah suatu bentuk kesadaran yang masih berada pada

tingkat tahu dari justifikasi dirinya sendiri sehingga belum

mampu memberikan pengaruh terhadap kepuasan kerja.
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Diketahui dari penilaian bahwa ada gap antara kesadaran

dan penerapan dalam diri seorang karyawan, sehingga hal

ini belum mampu memberikan pengaruh kepada kepuasan

kerja yang dirasakan relatif tinggi. Kebanyakan karyawan

masih berbeda dalam pengetahuan dan penerapannya

sehingga tidak mempengaruhi kepuasan kerja yang

dirasakan sebagai hasil dari seorang pekerja menjelaskan

khas alam dari pekerjaannya berdasarkan referensial

dimensi tertentu. Apakah situasi pekerjaan mempengaruhi

kepuasan pekerjaan melibatkan banyak faktor lainnya,

seperti perbandingan baik dan buruk pekerjaan,

perbandingan dengan rekan kerja, bagaimana kompeten

individu dan pekerjaan sebelumnya pengalaman yang

dimiliki oleh seorang pekerja. Hal ini seharusnya terbentuk

secara stimulus antara kesadaran dan penerapan seorang

karyawan.

6. Penerapan internal marketing berpengaruh signifikan

positif pada kepuasan kerja. Adanya pengaruh penerapan

internal marketing terhadap kepuasan kerja. Penilaian

tindakannya sudah tertuju untuk mengenal dan memilih

objek sehubungan dengan tindakan yang diambil. Hanya

saja, berdasarkan data sikap dan tindakan yang

membentuk tindakannya masih rendah dari

pengetahuannya. Untuk itu, penilaian terhadap penerapan

harus ditingkatkan oleh karyawan dalam membentuk

suatu pengaruh yang memberikan kepuasan terhadap

kerjanya. Hasil uji menemukan bahwa semakin tinggi
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penerapan internal marketing seorang karyawan maka

semakin tinggi pula kepuasan kerja yang dirasakan.

5.2. Implikasi Teoritis
Dalam penelitian ini diperoleh gap antara pengetahuan

dan penerapan dalam diri seseorang karyawan. Penilaiannya,

apabila seseorang karyawan mempunyai pengetahuan yang

tinggi belum tentu karyawan tersebut mampu untuk

menerapkannya. Gap ini sekaligus memberikan suatu ukuran

dalam penilaian pengaruh karyawan terhadap organisasi

dalam penerapan tindakan mereka, yaitu: (1) karyawan

dengan kompetensinya; (2) karyawan dengan karyawan lain

sebagai pelanggan; (3) karyawan dalam pemberdayaannya; (4)

karyawan dalam ketrampilan teknis dan interaktif; (5)

karyawan dalam perekrutan personel dan (6) karyawan dalam

ukuran akankualitas layanan. Penilaian ini sekaligus tidak

mendukung pernyataan N. Y Bull dikutip dari A. Kosasih

Djahiri (1985) bahwa adanya kesadaran seseorang dalam

dirinya tampak terlihat dari sikap dan tingkah lakunya, serta

adanya tingkatan tententu yang akan menunjukan kesadaran

itu. Dengan demikian kesadaran dan penerapan tidak harus

berjalan bersama-sama sebagai stimulus dari adanya

pengaruh sebab akibat. Pengetahuan yang tinggi tidak akan

mendukung seseorang itu akan melakukannya dalam

tindakan sikap sehari-hari.



84

5.3. Implikasi Terapan
Hasil penelitian disimpulkan dari pengetahuan dan

penerapan yang ada, internal marketing masih sebagai

wacana dalam menunjang pengelolaan kinerja karyawan

dalam layanan administrasi pusat di UKSW. Kesadaran dan

penerapan yang ada merupakan konsep yang berbeda dalam

memberikan pengaruh terhadap kepuasan kerja pada tingkat

penerapannya. Oleh karena itu diberikan beberapa saran yang

dapat dipertimbangkan agar dapat meningkatkan penerapan

internal marketing karyawan administrasi pusat di UKSW,

yaitu:

1. Kepada karyawan administrasi, dalam upaya untuk

meminimalisir gap yang ada. Sebagai mana diketahui

bahwa internal marketing yang dikonsepkan masih berada

pada pengetahuan yang tinggi, namun penerapannya

cenderung rendah disebabkan masih berada pada

pengetahuan tahu dan belum mampu menerapkannya.

Untuk itu penerapan yang ada perlu ditingkatkan dan

sangat diperlukan. Sebagai sarannya dalam meminimalisir

gap yang ada diuraikan sebagai berikut:

a. Meningkatkan lagi ukuran dan penghargaan atas

kinerja mereka sebagai karyawan administrasi pusat.

b. Memberlakukan lagi diri mereka sebagai pelanggan bagi

karyawan administrasi pusat lainnya.

c. Meningkatkan lagi proses perekrutan karyawan yang

terbuka dan tidak subjektif terhadap karyawan

administrasi pusat lainnya.
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d. Lebih lagi untuk fokus dalam menempatkan dirinya

sebagai karyawan administrasi pusat sesuai dengan

kompetensi yang dimilikinya.

e. Memberlakukan dan meningkatkan lagi tingkat

memberdayakan dirinya sebagai karyawan administrasi

pusat.

f. Meningkatkan lagi upaya memenuhi adanya

ketrampilan teknis dan interaktif dalam diri mereka

sebagaikaryawan administrasi pusatdalam pemenuhan

kepuasan yang berorientasi pelanggan.

g. Lebih jelas dan terbuka dalam menerapkan ukuran yang

menyangkut dengan kualitas layanan yang telah

dilayani oleh mereka sebagai karyawan administrasi

pusat.

h. Meningkatkan lagi pengembangan sistem dukungan

yang sudah ada dan berorientasi layanan dalam proses

internal, salah satunya adalah menerapkan orientasi

layanan internal sesama karyawan dalam layanan

administrasi pusat.

2. Bagi pihak manajemen UKSW, sebagai bahan masukan

untuk mengetahui dan menerapkan internal marketing,

untuk memenuhi kepuasan kerja karyawan sebagai

pelanggan internal. Disebabkan, penerapan yang ada

masih rendah dari pengetahuannya. Secara khusus, dapat

mendorong dan memotivasi karyawan mencapai kepuasan

kerja sebagai pemasar dalam lingkungan internal.
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5.4. Keterbatasan Penelitian
Dalam penelitian ini, beberapa keterbatasan tidak dapat

dihindari. Berikut ini beberapa keterbatasan yang

kemungkinan mengganggu hasil penelitian ini:

1. Pemilihan objek penelitian yang luas. Hal ini juga menjadi

kendala dalam pengujian hasil penelitian dengan

menggunakan metode penelitian secara deskriptif.

2. Nilai R square dibawah 5 % atau cenderung mendekati nilai

0 maka kemampuan variabel kesadaran dan penerapan

untuk menjelaskan variasi variabel kepuasan kerja

terbatas. Berdasarkan hasil yang ada penggunaan alat

analisis regresi masih belum kuat untuk mengukur tiap

variable penelitian.

5.5. Agenda Penelitian Mendatang
Terkait dengan keterbatasan penelitian, terdapat

beberapa hal yang dapat dijadikan agenda penelitian

selanjutnya, yaitu:

1. Perlu mempertimbangkan model penelitian kasus,

korelasional dan eksperimental untuk menyelediki

kemungkinan hubungan sebab akibat terhadap variable

kesadaran dan penerapan internal marketing serta

kepuasan kerja.

2. Hasil penelitian dengan menggunakan analisis regresi tidak

menemukan adanya pengaruh signifikan kesadaran dan

penerapan internal marketing, serta kepuasan kerja untuk

itu perlu di uji lagi dengan menggunakan model analisis

yang lebih terarah.




