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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti uraikan sebelumnya maka

dapat dibuat suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses Customerservice yang  yang sedang berjalan atau Pelayanan

penanganan keluhan berbasis media sosial facebook saat ini dapat

digambarkan berlangsung dalam 3 tahap yaitu meliputi:Proses

penyampaian informasi dari  akun facebook TU FTIK, tanggapan dan

keluhan dari mahasiswa, tindak lanjut keluhan mahasiswa.

Pada proses penyampaian informasi berlangsung beberapa tahap

yaitu tahap tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan

pengawasan. Hal ini dibuktikan dengan adanya penyebaran informasi yang

tersistematis dan mudah diperoleh bagi kalangan mahaiswa.

Dalam penaganan keluhan berbasis media sosial facebook secara

regulasi pihak fakultas belum membuat sebuah prosedur yang diakui atau

belum memiliki SOP yang dianggap sah namun demikian, hal ini akan

menjadi bahan pertimbangan oleh pimpinan dan kabag TU FTIK kedepan

agar SOP berbasis media sosial dapat dirumuskan.

Pada tahap selanjutnya adalah , tanggapan dan  keluhan dari

mahasiswa, Dari penelitian ini menunjukan bahwa  proses pelayanan

penanganan keluhan berbasis facebook  Adalah merupakan kegiatan yang

dilakukan dalam menjawab persoalan dan keluhan yang disampaikan
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melalui media sosial facebook. Tahap terakhir adalah tindak lanjut keluhan

mahasiswa tindak lanjut dari keluhan yang disampaikan adalah dengan

menyelesaikan persmasalahan yang disampaikan mahasiswa melalui

facebook hal ini terlihat dari beragam komentar dari mahasiswa yang

segera direspon dan dan dijawab dengan  segera dan adapun masalah

akademik yang membutuhkan proses administrasi maka admin TU FTIK

menyarankan agar mahasiswa yang bersangkutan  mendatangi kantor TU

FTIK.

2. Kualitas Pelayanan Customer service melalui facebook (Efektifitas dan

Efisiensi) berkaitan dengan efektifitas customer service berbasis media

sosial facebook maka dapat kita lihat dari beberapa  hal yang dikemukakan

oleh pendapat David Krech dkk.,diantaranya: Jumlah hasil yang dapat

dikeluarkan, tingkat kepuasan yang diperoleh, intensitas yang akan dicapai.

Yang mana pada hasil penelitian menunjukan hal positif dimana  hal

tersebut sudah berjalan dengan baik.

Efisiensi secara sederhana berkaitan dengan waktu, biaya dan

tenaga, semakin sedikit  yang dibutuhkan dari ketiga hal tersebut maka

dapat dikatakan efisien. Pada proses customerservice berbasis media sosial

facebook dapat dikatakan sudah cukup baik dan juga efisiensi terhadap

waktu respon dari keluhan yang disampaikan sudah  baik namun, tidak

semua keluhan yang disampaikan dapat ditanggapi dengan cepat hal ini

karena admin facebook TU FTIK  masih diambil alih oleh kabag TU yang

tentu memiliki tugas pokok yang lain sehingga beliau hanya dapat
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menjawab pertanyaan di media sosial facebook selama beliau sedang

online. Oleh karena itu hal ini menjadi kekurangan dari proses customer

service yang ada saat ini.Dan dalam pelayanan yang ditekankan pada

efektifitas dari pemaparan diatas dapat dikatakan bahwa penggunaan

media sosial sebagai strategi mempercepat proses pelayanan adalah suatu

langkah yang baik dan hal ini terbukti dengan adanya beragam respon

yang positif dari mahasiswa terkait pelayanan melalui media sosial

facebook ini. Oleh sebab itu proses penanganan keluhan berbasis media

sosial facebook ini diharapkan kedepan dapat berjalan dengan standar

yang lebih jelas agar akselerasi dari pelayanan dapat  lebih tercipta

B. Saran

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang telah penulis

uraikan pada BAB IV,  ada bebearapa hal yang penulis sarankan kepada pihak

fakultas TU FTIK agar proses customer sercvice berbasis media sosial

facebook dan pelayanan berjalan dengan baik diantaranya adalah:

1. Kepada pihak pimpinan fakultas dan pimpinan TU agar kiranya kedepan

untuk membuat suatu regulasi dalam hal ini SOP  yang lebih baik untuk

proses penanganan keluhan berbasis media sosial facebook.

2. Untuk lebih efektif dan efisien pelayanan maka Staf administrasi tata

usaha Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Kendari harus lebih

efektif dan efisien lagi dalam mempublikasi informasi melalui peranan

media sosial Facebook. Dan media manual agar lebih menarik minat dari

para mahasiswa.
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3. Kepada IAIN Kendari, sekiranya penelitian ini dapat dijadikan sebagai

salah satu rujukan dalam memanfaatkan peranan media sosial facebook

dalam  manajemen publikasi informasi di IAIN Kendari.

4. Kepada peneliti selanjutnya yang kajian penelitiannya relevan dengan

penelitian ini, diharapkan dapat menjadikan penelitian ini sebagai salah

satu rujukan dan referensi dalam melaksanakan penelitian.


