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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 
5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat diperoleh 

kesimpulan dari hasil dan pembahasan yang telah dikemukakan sebalumnya. 

Berdasar identifikasi keunggulan bersaing dengan pendekatan Coyne, Mahkota Event 

Organizer secara keseluruhan belum mampu atau belum memiliki strategi yang baik 

dalam mencapai keunggulan bersaing secara kompetitif. Berikut hasil dari masing-

masing variabel dari pendekatan teori Coyne : 

1. Berdasarkan tingkat kepentingan differensiasi atribut produk diperoleh hasil 

bahwa sebagian besar tanggapan responden berpendapat bahwa Mahkota kurang 

mampu bersaing, seperti perhatian terhadap variasi harga, manfaat layanan, 

orientasi pasar serta perhatian pihak perusahaan dalam melihat kesetiaan pasar. 

Dalam hal ini pihak perusahaan mampu bersaing jika tanggapan responden 

mayoritas menyatakan baik jika Mahkota EO mampu memberikan sesuatu yang 

berbeda terhadap atribut produk. 

2. Untuk kesenjangan kapabilitas, tanggapan responden sebagian besar menyatakan 

Mahkota EO cukup mampu bersaing, terutama tanggapan responden terhadap 

kesenjangan positif seperti menjaga kesadaran dan kepercayaan konsumen, 

garansi layanan, kualitas manajerial serta kemampuan pihak manajemen dalam 

mengorganisir. Walaupun demikian ada juga sebagian responden yang 
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menyatakan jika kesenjangan system bisnis yang diterapkan kurang mampu 

bersaing, seperti teknologi yang digunakan, komunikasi antar departemen, serta 

reputasi EO. 

3. Tanggapan responden terhadap pentingnya perbedaan atribut dan kemampuan 

Mahkota EO dalam mencapai keunggulan bersaing masih kurang mampu, 

terutama dalam meningkatkan kunci keberhasilan, kebebasan pelanggan dalam 

memilih produk serta biaya yang lebih rendah. 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan di atas, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

1. Dalam upaya untuk unggul dalam bersaing, maka hendaknya pihak manajemen 

Mahkota Event Organizer lebih mempertimbangkan terhadap beberapa hal seperti 

kebijakan dalam penentuan harga, mendiskusikan kepada bawahan terhadap 

strategi dan perilaku pesaing. Pentingnya pihak manajemen dalam 

mempertimbangkan orientasi pasar, terutama tentang kebutuhan dan pilihan 

pelanggan, keputusan yang leterlek dalam menerapkan kebijakan serta perlu 

adanya kerja sama. 

2. Keunggulan bersaing dapat tercipta, jika pihak manajemen Mahkota EO 

memanfaatkan teknologi informasi sebaik mungkin sehingga mampu 

menciptakan reputasi perusahaan. Pentingnya pihak manajemen dalam 
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menciptakan cita dan selera pelanggan dengan melakukan perubahan atau 

kreativitas pada setiap produk yang ditawarkan. 

3. Peran pentingnya pihak manajemen Mahkota EO dalam meningkatkan 

pelayanannya yaitu dengan memberikan kebebasan kepada pelanggan untuk 

memilih produk sesuai dengan keinginan dan kebutuhan dengan tetap 

mempertimbangkan penentuan harga yang relatif mampu dijangkau oleh 

pelanggan. 
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