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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui (65%) mahasiswa perempuan 

sebagai mahasiswa S1 Keperawatan dan Laki-laki (35%), didominasi oleh usia 21 -29 

tahun (51,25%) dan mayoritas orang tua atau wali mahasiswa memiliki pendapatan 

Rp. 1.000.000-Rp. 4.000.000 (55%). 

Dari analisis regresi linear berganda didapatkan 64,8% bauran promotional 

mix secara keseluruhan dapat menjelaskan variabel citra S1 Keperawatan Universitas 

Muhammadiyah Surabaya, nilai nyata uji F (0,000) lebih kecil dari alpha (0,05) 

menunjukan bauran promotional mix secara bersama-sama berpengaruh terhadap 

citra S1 Keperawatan Unversitas Muhammadiyah Surabaya dan uji t menjelaskan 

publisitas berpengaruh secara nyata terhadap citra S1 Keperawatan Universitas 

Muhammadiyah Surabaya. Hal lainnya Pada penelitian ini diketahui bahwa koefisien 

beta publicity (publisitas) adalah yang terbesar (0,644), sehingga dapat dinyatakan 

publicity (publisitas) memiliki pengaruh paling dominan terhadap citra S1 

Keperawatan Universitas Muhammadiyah Surabaya. 

B. Saran 

1. Saran Akademik 

Perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk mengetahui 35,2% keragaman citra 

yang dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam model dan  
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pengaruh promotional mix terhadap peningkatan citra dari segi riset pemasaran 

melalui strategi promosi yang relevan maka perlu dilakukan peningkatan mutu dan 

kualitas program studi agar akreditasi program studi menjadi lebih baik lagi sehingga 

akan mempermudah calon peserta didik untuk menjatuhkan pilihannya kepada 

program studi S1 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Surabaya sebagai tempat 

menimba ilmu dan memperluas wawasan di jenjang yang lebih tinggi.  

2. Saran Praktis 

Publisitas merupakan salah satu bauran promosi yang mempengaruhi 

peningkatan citra, maka manajemen S1 Keperawatan perlu membuat sebuah acara 

pengobatan gratis untuk masyarakat sekitar dan membuat sebuah acara talkshow di media 

elektronik dan memuatnya di website resmi fakultas dan universitas yang mencakup 

kegiatan-kegiatan positif S1 Keperawatan dan prestasi-prestasi mahasiswa S1 

Keperawatan diselingi oleh acara musik agar penonton tidak terlalu jenuh. Salah satu 

kegiatan positif yang perlu ditampilkan, yaitu membuat berita menyenangkan tentang 

S1 Keperawatan dan kegiatan-kegiatan sosial lainnya. 

Untuk mendukung kualitas dan mutu S1 Keperawatan sebagai salah satu 

program studi favorit maka perlu dilakukan sebuah kegiatan yang mendukung 

prestasi mahasiswa baik akademik maupun non akademik, misalnya mendanai 

mahasiswa untuk melakukan penelitian khususnya penelitian di bidang keperawatan 

dan mendanai mahasiswa untuk mengikuti perlombaan ekstrakulikuler antar kampus 

se Surabaya seperti lomba futsal, basket dan olahraga lainnya.  


