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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian pada pembahasan yang telah disajikan pada 

bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan implementasi 

strategi pemasaran yang telah dilaksanakan di Universitas Muhammadiya Kendari 

telah berjalan cukup baik. Hal tersebut berdasarkan beberapa hasil penelitian 

sebagai berikut: 

1. Universitas Muhammadiyah Kendari telah melakukan strategi pemasaran 

dengan  marketing mix yakni dengan meningkatkan kualitas produknya. Hal 

tersebut dapat dilihat dari beberapa program yang telah berjalan seperti 

kampus Inklusi, KKA internasional, Program beasiswa yang bervariasi, 

Pembinaan Mahasiswa, yang secara umum dalam pelaksanaannya telah 

berjalan secara optimal. Program tersebut dijadikan strategi unggulan dalam 

memasarkan kampus agar lebih dikenal masyakarat karena kualitas 

produknya. Kampus memiliki program yang beragam dengan diterapkannya 

secara konsisten sehingga menjadi pembeda dengan kampus kompetitor 

lainnya.  

2. ketersediaan SDM yang cukup untuk terlibat dalam kegiatan promosi dan 

kehumasan sehingga kegiatan pemasaran  berjalan dengan baik. 

Kelemahannya yakni sulitnya kampus untuk melakukan perluasan untuk 

menambah gedung baru dan lahan parkir.  
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3. Kegiatan promosi yang dilakukan mulai dari pembuatan spanduk kampus, 

website dan brosur serta promosi dilakukan dimedia Online. Hal tersebut 

sudah cukup efektif untuk diketahui oleh masyarakat. Namun, promosi 

biasanya dikhususkan dan digencarkan teruntuk SMA Muhammadiyah 

Kendari. Pendekatan dilakukan kepada siswa SMA Muhammadiyah Kendari  

dikarenakan masih berada satu naungan yayasan yang sama, dengan begitu 

program yang ada dari SMA dapat sejalan dan berkelanjutan jika meneruskan 

pendidikan kejenjang selanjutnya di UMK. Upaya penguatan pemasaran 

dikhususkan mencari calon mahasiswa dari dalam yaitu SMA Muhammadiyah 

Kendari. Pihak SMA Muhammadiyah Kendari pun turut serta berkolaborasi 

untuk mempengaruhi siswa SMA Muhammadiyah Kendari agar nantinya 

melanjutkan kuliah di UMK. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil temuan yang telah dijelaskan terkait dengan strategi 

pemasaran pendidikan yang dilakukan Universitas uhammadiyah Kendari maka 

penulis memberikan saran sebagai berikut:  

1. Untuk kampus perlu meningkatkan kualitas pemasaran dengan menerapkan 

teori analisis SWOT dengan mengoptimalkan kekuatan dan peluang yang 

telah dimiliki oleh SMA Muhammadiyah Kendari dengan mengaplikasikan 

kembali program-program yang sudah ada untuk dikembangkan lagi agar 

menjadi kekuatan kampus sehingga mampu meminimalkan kelemahan serta 

ancaman dari luar dengan begitu tujuan dari pemasaran dapat berjalan lebih 

baik lagi.  
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2. Kampus perlu melakukan perekrutan tenaga kerja maupun tenaga pendidik 

untuk ditempatkan karena masih membutuhkan SDM dalam menjalankan 

kegiatan pembelajaran dan pemasaran kampus. 

3. Kampus perlu mengembangkan kegiatan promosi yang kreatif kesekolah-

sekolah dengan melakukan sosialisasi pengenalan program yang kampus 

terapkan kepada calon mahasiswa baru dan  tetap memperoleh calon 

mahasiswa  baru dengan jumlah yang lebih meningkat dari tahun ke tahun 

bahkan bisa  meningkat lebih pesat lagi.  

                                            

 


