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BAB VI 

KESIMPULAN, SARAN DAN KETERBATASAN PENELITIAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian mengenai 

pengaruh kualitas pengajaran dan tenaga pendukung, biaya pendidikan dan 

biaya hidup, lokasi, fasilitas, dan persepsi kualitas lulusan terhadap preferensi 

mahasiswa dalam memilih Prodi EP maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Variabel kualitas pengajaran dan tenaga pendukung berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap preferensi mahasiswa dalam memilih Prodi EP. 

2. Variabel biaya pendidikan dan biaya hidup berpengaruh positif dan tidak 

signifikan terhadap preferensi mahasiswa dalam memilih Prodi EP. 

3. Variabel lokasi tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap 

preferensi mahasiswa dalam memilih Prodi EP.  

4. Variabel fasilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap preferensi 

mahasiswa dalam memilih Prodi EP. 

5. Variabel persepsi kualitas lulusan berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap preferensi mahasiswa dalam memilih Prodi EP. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dijelaksan 

sebelumnya, maka terdapat beberapa saran yang sekiranya dapat bermanfaat 

bagi pihak terkait. Adapun saran yang dapat disampaikan peneliti adalah 

sebagai berikut : 
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1. Peneliti memberikan saran kepada pihak Perguruan Tinggi UAD, UII, dan 

UMY untuk melakukan evaluasi terhadap proses belajar-mengajar yang 

selama ini sudah berjalan, terdapat ke-efektivitas-an atau tidak. Dengan 

demikian, apabila proses belajar-mengajar yang sudah ada berjalan dengan 

efektif maka pihak PT perlu meningkatkan dan mempertahankan kualitas 

pengajaran dan tenaga yang semakin bermutu. 

2. Pihak Perguruan Tinggi perlu meningkatkan kembali fasilitas yang sudah 

ada saat ini. Karena fasilitas penunjang pada suatu PT merupakan hal yang 

sangat penting bagi proses belajar-mengajar dan menjadi suatu unsur tingkat 

kenyamanan seorang mahasiswa. Dengan dilandaskan bahwa pengaruh 

variabel fasilitas berada pada urutuan ketiga terhadap preferensi mahasiswa 

setelah variabel kualitas pengajaran dan tenaga pendukung dan variabel 

persepsi kualitas lulusan, maka peningkatan fasilitas sangat penting bagi 

manajemen penyelenggaraan pendidikan. 

3. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya, dapat menambahkan variabel-

variabel lainnya yang dianggap mempengaruhi preferensi mahasiswa dalam 

memilih Program Studi Ekonomi Pembangunan, misalnya variabel citra 

Perguruan Tinggi, motivasi untuk bekerja, dan peran keluarga. 

4. Diharapkan juga untuk penelitian selanjutnya tidak hanya dilakukan pada 

Program Studi Ekonomi Pembangunan saja, tetapi juga pada Program Studi 

lainnya atau bahkan ke lingkup yang lebih luas lagi yaitu hingga Perguruan 

Tinggi Swasta lainnya maupun Perguruan Tinggi Negeri. 
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C. Keterbatasan Penelitian 

Peneliti telah mengusahakan sebuah penelitian yang baik, namun ternyata 

masih terdapat keterbatasan dalam penelitian. Penelitian hanya dilakukan pada 

tiga Program Studi Ekonomi Pembangunan di Perguruan Tinggi Swasta terbaik 

yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga hasil tidak mewakili 

preferensi mahasiswa dalam menentukan program studi pada PT lain di luar 

objek penelitian ini.  


