
106 

 

BAB IV  KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dan telah menghasilkan data 

serta laporan kemudian dianalisis maka diperoleh kesimpulan bahwa tahapan 

memperkenalkan citra yang dilakukan oleh Woman and Woman Spa (WW Spa) 

dipersiapkan untuk jangka panjang dan dilakukan dengan berkelanjutan demi 

mewujudkan harapan perusahaan. Fakta menunjukkan bahwa WW Spa memiliki 

kesadaran dan inisiatif dalam memperkenalkan citra perusahaan. 

Kesadaran dan inisiatif WW Spa dapat dilihat dari rancangan ketika 

melakukan tahapan dalam memperkenalkan citra mereka. Aktifitas yang 

dilakukan melalui setiap kegiatan eksternal dirancang untuk bisa berlaku jangka 

panjang dan berkelanjutan sehingga tidak hanya untuk dijalankan sekali. 

Tujuannya agar dapat memberikan dampak nyata terkait kepedulian masyarakat 

terhadap citra perusahaan. 

WW Spa tidak hanya peduli pada pencapaian hasil dalam upayanya 

memperkenalkan citra, akan tetapi mereka juga peduli untuk tetap 

mempertahankan citra yang berhasil dibentuk tersebut dengan merancang 

beragam aktivitas yang menunjang. Sedianya WW Spa mengharapkan masyarakat 

mengenal citra mereka sebagai Spa Keluarga, namun selanjutnya perusahaan 

berusaha untuk mempertahankan citra yang terbentuk tersebut. Langkah 

mempertahankan citra yang terbentuk sebagai tindak lanjut hasil yang dicapai 

pada saat memperkenalkan citra. 
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Ketika citra yang diharapkan manajemen perusahaan telah tercapai 

dengan baik dan dilanjutkan upaya WW Spa untuk mempertahankannya, maka 

satu hal yang menjadi perhatian mereka yakni mengenai adanya citra negatif yang 

mau tak mau melekat pada perusahaan. Berangkat dari kenyataan itu WW Spa 

dengan sigap dan tekun memantau perkembangan segala pemberitaan yang 

muncul menyangkut perusahaan mereka. Tanpa niat dan ketekunan sulit bagi WW 

Spa untuk memantau pemberitaan tersebut. 

WW Spa mampu meminimalisir serta mengubah penilaian negatif 

yang diberikan masyarakat pada perusahaan dengan cara aktif memantau 

perkembangan yang ada melalui surat kabar dan radio lokal serta account jejaring 

sosial maupun web resmi perusahaan. Apabila ditemukan adanya pemberitaan 

atau pernyataan dari pihak yang merasa dirugikan oleh WW Spa sehingga bisa 

berdampak bagi citra perusahaan maka klarifikasi atau konfirmasi segera 

dilakukan. Melalui konfirmasi yang dilakukan tersebut, WW Spa dapat segera 

memberikan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait sehingga penilaian negatif 

tidak sampai meluas dan berdampak lebih jauh.  

Berdasarkan tahapan memperkenalkan citra yang telah dilakukan WW 

Spa, meskipun telah menyusun serta melakukan tahapan tersebut dengan baik, 

namun WW Spa masih kurang serius dalam memberikan perhatian pada kegiatan 

eksternal bersifat sosial guna memelihara citra positif mereka. WW Spa 

mengalami kesulitan mengaitkan bidang usaha yang dijalankan dengan bantuan 

yang dapat diberikan kepada warga sekitar mereka atau masyarakat lain agar bisa 

mengena di hati masyarakat. Bagi WW Spa aktivitas Corporate Social 
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Responsibility (CSR) akan menjadi maksimal bila dilakukan tidak hanya asal 

membantu saja namun juga disesuaikan atau dapat memiliki keterkaitan dengan 

bidang usaha perusahaan yang menyelenggarakannya. Kesulitan meengaitkan hal 

inilah yang menjadi latar belakang mengapa perusahaan hingga saat ini belum 

dapat menyelenggarakan CSR. 

B. Saran 

Melalui kesimpulan yang telah diuraikan di atas, peneliti memberikan 

saran yang dapat membantu bagi WW Spa agar dapat meningkatkan kinerjanya. 

WW Spa perlu ide-ide yang lebih kreatif pada upaya yang dilakukan dalam 

rangka memperkenalkan citra WW Spa agar tidak hanya semata-mata berfokus 

pada kontinyu serta jangka panjangnya saja namun supaya bisa berkembang demi 

menjaga eksistensi di tengah ketatnya persaingan yang ada. Ide kreatif sangat 

diperlukan di dalam setiap hal, tak terkecuali dengan WW Spa. 

Adanya penambahan ataupun pengembangan dari program dan 

kegiatan eksternal yang dapat dilakukan perusahaan akan sangat membantu bagi 

kemajuan WW Spa. Selain membantu kemajuan perusahaan, ide kreatif juga 

wajib dikeluarkan agar dapat menghadapi persaingan dengan competitor yang ada 

sehingga perusahaan dapat terus eksis bahkan lebih maju lagi. Pada saat ide 

kreatif tidak terdapat di sebuah perusahaan, maka akan sulit baginya untuk dapat 

bertahan bahkan bersaing dengan competitor. 

Terkait adanya penilaian negatif yang bisa muncul kapan saja dan 

dapat berdampak pada citra perusahaan, guna mencegah serta mengubah  maka 

WW Spa dapat melakukan penelitian atas faktor apa yang memicu timbulnya 
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penilaian negatif tersebut. Penelitian ini dirasa perlu untuk dilakukan supaya WW 

Spa tidak hanya menduga-duga atau hanya bergantung melalui dunia maya di 

jejaring sosial dan surat kabar serta radio saja, tetapi supaya bisa benar-benar 

melihat dan dapat mengukur fakta yang ditemui di lapangan. 

Selanjutnya hasil yang diperoleh dari penelitian dapat ditindaklanjuti 

melalui penggolongan dan analisa yang merujuk kepada kesimpulan. Berangkat 

dari data yang didapat sehingga menghasilkan kesimpulan tersebut kemudian bisa 

disusun pemecahan masalahnya. Pemecahan masalah yang disusun inilah yang 

nantinya dilakukan sehingga dapat benar-benar memperkecil munculnya citra 

negatif di kemudian hari. 

Pentingnya meningkatkan inisiatif manajemen WW Spa untuk 

memperbanyak kegiatan eksternal bersifat sosial yang membawa nama 

perusahaan sehingga semakin baik bagi pengenalan citra masyarakat terhadap 

WW Spa. Inisiatif memikirkan kegiatan CSR perlu dilakukan agar kegiatan 

tersebut dapat segera dilakukan. Kegiatan CSR memiliki peran besar yang 

berdampak dalam meningkatkan kepedulian masyarakat kepada citra WW Spa. 

Oleh sebab itu manajemen perlu memberikan perhatian lebih dalam 

mempersiapkan kegiatan tersebut untuk secepatnya dilakukan. 
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