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BAB V  

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan  hasil penelitian yang telah dilakukan menggunakan analisis 

deskriptif dan verifikatif dengan menggunakan teknik analisis Partial Least 

Square (PLS) antara kreasi nilai terhadap daya saing dan dampaknya terhadap 

kinerja pemasaran (survei pada UMKM yang memiliki nilai budaya di Kabupaten 

Purwakarta) maka berdasarkan penelitian tersebut dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Gambaran variabel kreasi nilai diukur melalui dimensi produk fisik, inovasi 

produk dan layanan, dan hubungan dengan mitra telah berjalan dengan baik 

dalam penelitian ini. Rata-rata skor tertinggi berada pada dimensi hubungan 

dengan miitra. Penelitian ini menemukan bahwa dalam penetapan strategi 

kreasi nilainya, UMKM menetapkannya melalui pertimbangan untuk 

memasukkan nilai budaya lokal Kabupaten Purwakarta. 

2. Gambaran variabel daya saing diukur melalui dimensi chance, factor 

conditions, firm strategy, structure, and rivalry, related and supporting 

industry, demand condition, dan government. Rata-rata skor tertinggi 

terdapat pada dimensi related and supporting industry yang ditunjukkan 

dengan sangat mudahnya akses dengan bahan baku dan industri pendukung 

bagi UMKM Kabupaten Purwakarta. 

3. Gambaran kinerja pemasaran diukur melalui dimensi peningkatan volume 

penjualan, market share (pangsa pasar), jumlah pelanggan, dan persentase 

laba. Gambaran kinerja pemasaran terlihat meningkat setiap tahunnya. 

4. Terdapat pengaruh positif kreasi nilai terhadap daya saing. Pengaruh 

langsung ini menunjukkan bahwa UMKM yang mampu menciptakan kreasi 

nilai juga akan mampu memiliki daya saing . 
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5. Terdapat pengaruh positif daya saing terhadap kinerja pemasaran. Pengaruh 

lini menunjukkan bahwa UMKM yang memiliki daya saing akan mampu 

memiliki kinerja pemasaran yang baik atau senantiasa peningkatan kinerja 

pemasaran. 

6. Terdapat pengaruh positiif kreasi nilai terhadap kinerja pemasaran. 

Pengaruh ini meninjukkan bahwa dengan menciptakan kreasi nilai maka 

UMKM akan mampu meningkatkan kinerja pemasaran. 

 

5.2 Implikasi  

5.2.1. Implikasi Teori 

Hasil temuan berdasarkan model dari penelitian ini mengemukakan bahwa 

variabel kreasi nilai mampu memberikan pengaruh positif  terhadap variabel daya 

saing. Berdasarkan temuan tersebut maka diketahui bahwa untuk meningkatkan 

daya saing perlu dilakukan peningkatan kreasi nilai sehingga semakin tinggi 

kreasi nilai yang dimiliki oleh perusahaan maka akan semakin tinggi kemampuan 

daya saing perusahaan. 

Hasil temuan selanjutnya mengemukakan bahwa variabel daya saing 

mempengaruhi variabel kinerja pemasaran. Berdassarkan temuan tersebut maka 

diketahui bahwa untuk meningkatkan kinerja pemasaran perlu dilakukan 

peningkatan terhadap daya saing. 

Hasil temuan selanjutnya mengemukakan bahwa variabel kreasi nilai 

mempengaruhi variabel kinerja pemasaran. Berdasarkan temuan tersebut maka 

diketahui bahwa untuk meningkatkan kinerja pemasaran perlu dilakukan 

peningkatan kreasi nilai yang ditunjukkan dari semakin tinggi kreasi nilai yang 

dimiliki oleh perusahaan maka akan semakin tinggi kinerja pemasaran 

perusahaan. 

Berdasarkan hasil temuan diketahui bahwa besarnya pengaruh yang 

diberikan kreasi nilai terhadap kinerja pemasaran lebih besar dibandingkan 

dengan besarnya pengaruh daya saing terhadap kinerja pemasaran sehingga 

diketahui bahwa untuk penelitian ini terdapat kreasi nilai lebih mampu 

menjelaskan tentang kinerja pemasaran. 
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5.2.2. Implikasi Praktis 

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa UMKM Kabupaten Purwakarta 

perlu menciptakan kreasi nilai yang kemudian akan mampu meningkatkan daya 

saing yang akan turut mempengaruhi atau memberikan dampak bagi kinerja 

pemasaran. Hasil temuan dalam penelitian ini dapat digunakan untuk menyusun 

strategi dalam peneyelesaian masalah kinerja pemasaran dan peningkatan daya 

saing melalui peenciptaan kreasi nilai. 

Berdasarkan dimensi kreasi nilai yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

produk fisik, inovasi produk dan layanan, dan hubungan dengan mitra maka 

kinerja pemasaran UMKM Kabupaten Purwakarta dapat ditingkatkan. Pemilik 

UMKM disarankan untuk menentukan strategi dan mengambil langkah 

operasional berdasarkan dimensi yang diteliti dalam penelitian ini. 

Berdasarkan dimensi produk fisik maka pemilik UMKM disarankan untuk 

mengambil langkah operasional dengan menciptakan produk yang memiliki nilai 

budaya lokal Kabupaten Purwakarta. Penciptaan kreasi nilai dalam produk fisik 

berdasarkan temuan penelitian ini dinilai sangat penting untuk mampu 

meningkatkan daya saing dan kinerja pemasaran. Pemberian garansi produk 

merupakan pernyataan yang masih sedikit dianggap penting sehingga perlu 

dilakukan peningkatan dalam hal garansi produk. UMKM yang mampu 

memberikan garansi produk akan memiliki kemampuan yang lebih dalam 

meningkatkan produk fisik dalam penciptaan kreasi nilai. 

Berdasarkan dimensi inovasi produk dan layanan dalam penelitian ini maka 

langkah operasional yang diharapkan dapat dilakukan oleh UMKM adalah dengan 

melakukan pengembangan produk unik yang mengandung nilai budaya lokal 

Kabupaten Purwakarta sesuai dengan penilaian yang dianggap sangat penting oleh 

responden dalam penciptaan kreasi nilai. Hasil temuan ini juga menunjukkan 

pentingnya untuk mengambil langkah operasional berkaitan dengan penggunaan 

kemasan yang berbeda sebagai perbaikan karena dinilai  masih kurang dimiliki 

inovasi produk dan layanan dalam penciptaan kreasi nilai. 
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Berdasarkan dimensi hubungan mitra yang digunakan dalam penelitian ini 

maka langkah operasional sebagai implikasi praktis berhubungan dengan 

peningkatan pengembangan kemitraan melalui program peningkatan nilai budaya 

yang diselenggarakan pemerintah yang penting untuk dilakukan sehingga dalam 

aktivitas operasionalnya UMKM dapat mengelola hubungan dengan mitra seturut 

dengan melaksanakan strategi dengan menciptakan kreasi nilai yang tepat sesuai. 

Perbaikan perlu dilakukan oleh pemilik UMKM dalah mengembangkan kemitraan 

bernilai budaya lokal kepada distributor yang sebelumnya masih memiliki nilai 

rendah agar ditingkatkan sehingga dengan peningkatan ini diharapkan mampu 

mendukung penciptaan kreasi nilai yang akan meningkatkan kinerja pemasaran. 

 

5.3 Rekomendasi 

5.3.1. Rekomendasi kepada UMKM Kabupaten Purwakarta 

Berkaitan dengan daya saing UMKM Kabupaten Purwakarta, peneliti juga 

memberikan saran agar UMKM lebih berani lagi untuk memasuki pasar luar 

negeri agar selain memperluas pasar yang dikuasai tapi juga menjadi sarana 

pengenalan produk dan budaya khas Kabupaten Purwakarta secara internasional. 

Peneliti juga menyarankan agar pemilik UMKM lebih mampu membaca kondisi 

dan selera pasar dalam bersaing sehingga hal tersebut dapat turut memberikan 

masukan ke depannya strategi seperti apa yang  lebih baik untuk ditetapkan dan 

diaplikasikan dalam kegiatan operasional sehari-hari UMKM Kabupaten 

Purwakarta.   

5.3.2. Rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten Purwakarta 

Berdasarkan pada profil responden yang diperoleh maka peneliti juga 

memberikan saran kepada pemerintah untuk memperhatikan lokasi sentra industri 

secara menyeluruh bukan terpaku kepada UMKM yang sudah berkembang saja 

tetapi juga pada UMKM yang baru merintis ataupun yang sudah lama tetapi 

mengalami penurunan.Pemerintah diharapkan mampu mendukung UMKM untuk 

memanfaatkan kesempatan yang ada bagi pengembangan pasar produk yang 

dimiliki UMKM Kabupaten Purwakarta.  
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Berdasarkan hasil penelitian ini maka peneliti memberikan rekomendasi 

kepada pemilik UMKM Kabupaten Purwakarta untuk senantiasa meningkatkan 

daya saing yang dimiliki agar kinerja pemasaran UMKM juga dapat terus 

meningkat setiap tahunnya. Salah satu cara atau strategi yang dapat penulis 

sarankan adalah kepemilikan kreasi nilai sehingga produk yang diciptakan dinilai 

berbeda oleh pelanggan sehingga pelanggan tidak mencari produsen lain atau 

bahkan beralih ke barang substitusi yang dapat menurunkan kinerja pemasaran 

yang dimiliki UMKM. 

Hasil penelitian deskriptif menunjukkan bahwa responden belum secara 

merata mengetahui dan merasakan program ataupun dukungan pemerintah dalam 

aktivitas operasional UMKM sehingga berdasarkan hasil penelitian ini maka 

peneliti merekomendasikan pemerintah Kabupaten Purwakarta melakukan 

pendataan kembali atas keberadaan UMKM di Kabupaten Purwakarta 

dikarenakan berdasarkan pada data UMKM yang diperoleh peneliti dan 

membandingkan dengan kondisi lapangan sudah banyak perbedaan sehingga perlu 

dilakukan pendataan ulang.  

Pemerintah kemudian diharapkan melakukan analisis UMKM mana yang 

belum memahami dan melaksanakan strategi kreasi nilai dalam kegiatan 

operasionalnya untuk memiliki daya saing yang tinggi sehingga mampu 

menghasilkan peningkatan kinerja pemasaran. Hasil analisis yang dilakukan 

pemerintah kemudian diharapkan dapat dilanjutkan dengan membuat program 

pendampingan pada UMKM yang relevan terhadap analisis tersebut. UMKM 

yang belum memahami konsep penciptaan kreasi nilai diharapkan mendapatkan 

penjelasan program dasar dari pemerintah sedangkan bagi UMKM yang sudah 

menerapkan kreasi nilai dapat diberi bimbingan untuk peningkatan sehingga 

kreasi nilai budaya yang dimiliki dapat ditingkatkan meskipun aktivitas semakin 

global. 
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5.3.3. Rekomendasi kepada Peneliti dan Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini memberikan informasi dan gambaran tentang pemasaran 

stratejik khususnya kreasi nilai, daya saing, dan kinerja pemasaran yang 

menambah pengetahuan peneliti. Banyaknya keterbatasan yang dimiliki oleh 

peneliti menghasilkan harapan bahwa peneliti selanjutnya dapat melakukan 

penelitian dengan lebih sempurna. Berdasarkan hasil penelitian ini, maka peneliti 

memberikan rekomendasi kepada peneliti selanjutnya untuk meneliti variabel lain 

yang menjadi kemungkinan dapat meningkatkan daya saing UMKM serta 

memberikan dampak baik atau peningkatan juga bagi kinerja pemasaran UMKM. 

Peneliti selanjutnya diharapkan mampu melakukan penelitian dengan lebih baik 

dan mengurangi atau bahkan menghilangkan keterbatasan yang ada dalam 

penelitian ini untuk penelitian selanjutnya sehingga penelitiannya dapat 

memberikan sumbangsih yang lebih baik. 

 


