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BAB 6 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1 Kesimpulan 

Dari hasil pengolahan data dan analisis, maka peneliti dapat menarik kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Seluruh variabel SSI dapat diaplikasikan di lingkungan mahasiswa Fakultas 

Teknik UKM (Universitas Kristen Maranatha) dengan pertimbangan relevansi 

keadaan dengan lingkungan yang ada di UKM sendiri, variabel-variabel yang 

cocok digunakan di UKM berdasarkan relevansinya dapat dilihat di tabel 6.1 di 

halaman 6-3. 

2. Hasil perhitungan metode AHP  (Analytical Hierarchy Process) dilakukan 

pada variabel yang terpilih dan menghasilkan beberapa variabel dengan bobot 

prioritas kepentingan yang berbeda-beda. Hasil pembobotan tersebut dapat 

dilihat terdapat  dilihat di tabel 6.1 di halaman 6-3. 

3. Hasil uji coba instrumen kuesioner SSI-ZOT menunjukkan hasil bahwa 

mahasiswa tidak puas terhadap kinerja Fakultas Teknik UKM untuk beberapa 

variabel meskipun sebagian variabel lainnya masih dalam batas toleransi. Hasil 

dari metode ZOT (Zone of Tolerance) sendiri dapat dilihat di tabel 6.1 di 

halaman 6-3. 

4. Perancangan formulir kepuasan mahasiswa dapat direalisasikan dengan berisi 

variabel-variabel yang telah teruji validitas dan reliabilitasnya. 

 

6.2 Saran 

Beberapa saran yang dituliskan penulis akan diuraikan sebagai berikut : 

6.2.1 Saran untuk Meningkatkan Kinerja 

Selain dengan mengacu terhadap usulan perbaikan penulis, peningkatan 

kinerja pelayanan juga harus dilakukan dengan terus memantau variabel-

variabel SSI yang telah ditetapkan untuk Fakultas Teknik UKM dan melakukan 

perbaikan kualitas pelayanan terhadap ketidakpuasan mahasiswa. 
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6.2.2 Saran Pengaplikasian Formulir 

Seperti halnya penyebaran formulir kepuasan dosen, formulir 

mengenai kepuasan mahasiswa yang telah dirancang oleh penulis pun 

hendaknya disebarkan di waktu yang bersamaan dengan menggunakan 

media asisten lab. dan dilakukan secara periodic dan terus menerus.  

6.2.3 Saran Penelitian Lanjutan 

Mengingat keterbatasan waktu penyelesaian penelitian, upaya 

mengintegrasikan kualitas pelayanan dalam proses SDM UKM melalui 

perancangan formulir kepuasan mahasiswa di UKM masih perlu diteliti lebih 

dalam.  

Berikut adalah saran penulis untuk melakukan penelitian lanjutan mengenai 

perancangan formulir kepuasan mahasiswa : 

• Ruang lingkup Fakultas Teknik di UKM saja dirasakan tidak memenuhi 

kebutuhan, untuk itu penulis menyarankan untuk melakukan penelitian 

lanjutan dengan ruang lingkup seluruh Fakultas yang ada di UKM. 

• Selain untuk ruang lingkup seluruh Universitas juga, penulis memberikan 

saran agar variabel SSI ini dapat disoroti untuk tiap jurusan yang ada di 

UKM. Misal untuk Jurusan Teknik Industri saja, atau Desain Komunikasi 

Visual saja. 

• Penulis membatasi area penelitian hanya pada Fakultas Teknik saja, tetapi 

variabel yang terpilih untuk dijadikan sebagai formulir kepuasan melalui 

proses AHP tidak seluruhnya merupakan wewenang Fakultas Teknik saja. 

Sebagai contoh mengenai area parkir kendaraan, variabel tersebut 

merupakan kebijakan Universitas untuk menanggapinya. Selain itu usulan 

yang telah penulis ajukan untuk perbaikan (memperluas area dan 

menerapkan tarif parkir) harus diteliti lebih dalam lagi dengan 

menggunakan metode Analisis Kelayakan Proyek ataupun metode lainnya 

yang lebih terperinci. 

• Beberapa variabel juga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dikarenakan 

keterbatasan penulis dalam hal sumber daya. Saran penelitian lebih lanjut 

telah penulis tuliskan juga pada Bab 5 Sub Bab Usulan. 
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Tabel 6.1 

Analisis Kepuasan Mahasiswa 
(dilanjutkan ke hlmn berikut) 

 
Sumber : Pengolahan Data Penulis, 2009 
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Tabel 6.1 

Analisis Kepuasan Mahasiswa 
(lanjutan) 

 
Sumber : Pengolahan Data Penulis, 2009 
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Tabel 6.1 

Analisis Kepuasan Mahasiswa 
(lanjutan) 

 
Sumber : Pengolahan Data Penulis, 2009 

 

 

 

 

 


