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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan di BAB IV, maka dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Persepsi karyawan UTama mengenai implementasi internal marketing di 

UTama adalah baik, dengan rata – rata 3.669. Indikator yang paling baik 

dalam internal marketing yaitu perfomance incentives sedangkan yang 

terendah yaitu vision about excellence service.  

2. Persepsi karyawan UTama mengenai kepuasan kerja di UTama adalah tinggi, 

dengan nilai rata – rata 3.782. Indikator yang paling tinggi adalah mitra kerja 

yang mendukung sedangkan yang terendah yaitu pekerjaan yang secara 

mental menantang. 

3. Penelitian ini menemukan bahwa hipotesis diterima, yaitu internal marketing 

berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja karyawan di UTama  

Hasil ini mengindikasikan bahwa kepuasan kerja karyawan di UTama 

dipengaruhi oleh internal marketing karena memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap kepuasan kerja karyawan. 

 

5.1.1 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis mengajukan 

beberapa saran sebagai berikut: 

1. Implementasi internal marketing yang dilakukan di UTama sudah baik. 

Adapun penilaian paling rendah dalam variabel internal marketing adalah 

indikator vision about excellence service, sedangkan penilaian paling baik 

adalah perfomance incentives. UTama harus terus melakukan pemberian 

reward kepada karyawan yang memberikan pelayan terbaik terhadap 
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pelanggan. Karena hal tersebut bisa memicu internal marketing yang baik di 

UTama untuk karyawan, tetapi UTama pun harus dapat meningkatkan vision 

about excellence service dengan cara berkomunikasi kepada para karyawan 

tentang visi organisasi mereka dan mengkomunikasikan pentingnya pelayanan 

kepada tiap – tiap orang/bagian. 

2. Persepsi karyawan UTama mengenai kepuasan kerja di UTama adalah tinggi. 

Adapun penilaian tertinggi dalam kepuasan kerja adalah indikator mitra kerja 

yang mendukung. UTama harus terus memerhatikan hal tersebut karena 

indikasikan dimana mitra kerja yang ramah dan mendukung dapat 

meningkatkan kepuasan kerja karyawan dan menjadikan lingkungan kerja 

kondusif, sedangkan penilaian yang paling rendah dari indikator pekerjaan 

yang secara mental menantang. Melihat hal tersebut UTama harus 

memerhatikan karyawan yang merasa jenuh dan tidak mampu atas pekerjaan 

yang diberikan secara mental menantang, diduga karena pekerjaan yang 

diberikan selain diluar kemampuan karyawan akan membuat karyawan 

melakukan pekerjaanya dengan tidak optimal.  

3. Karyawan di UTama harus memiliki kepuasan kerja yang tinggi untuk dapat 

memberikan pelayan terbaik bagi konsumen eksternal (mahasiswa). Dengan 

cara internal marketing yang diberikan oleh UTama terhadap mereka pun 

harus baik sehingga mereka merasa terpuaskan. Hal ini dapat dicapai dengan 

memperlakukan karyawan sebagai konsumen.  

 

 


