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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang terdapat pada Bab 

IV maka dapat diperoleh beberapa kesimpulan. Kesimpulan ini sebagai 

jawaban atas rumusan masalah yang terdapat pada Bab I. Kesimpulan tersebut 

adalah sebagai berikut: 

1. Persepsi Mahasiswa terhadap Pelayanan Pendidikan 

Berdasarkan data hasil penelitian secara keseluruhan jawaban 

responden untuk persepsi mahasiswa terhadap pelayanan pendidikan di 

Jurusan Pendidikan Ekonomi FE UNY dilihat dari kualitas pelayanan 

(reliability, responsiveness, assurance, empathy and tangible) 

kecenderungan jawaban responden sebagian besar pada kategori baik 

sebanyak 97 (52,15%) responden. Untuk setiap dimensi pelayanan 

pendidikan di Jurusan Pendidikan Ekonomi FE UNY menunjukkan bahwa 

sebagian besar kecenderungan jawaban responden pada persepsi 

mahasiswa terhadap dimensi reliabilitas (reliability) sudah sangat baik 

sebanyak 90 (48,39) responden, untuk dimensi daya tanggap 

(responsiveness) sudah cukup baik sebanyak 85 (45,70%) responden, 

untuk dimensi jaminan (assurance) sudah baik sebanyak 79 (42,47%) 

responden, untuk dimensi empati (empathy) sudah sangat baik sebanyak 

89 (47,85%) responden, dan untuk dimensi bukti fisik (tangible) sudah 

cukup baik sebanyak 82 (44,09%) responden. 
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2. Harapan Mahasiswa terhadap Pelayanan Pendidikan 

Harapan mahasiswa terhadap pelayanan pendidikan di jurusan 

pendidikan ekonomi FE UNY dilihat dari kualitas pelayanan (reliability, 

responsiveness, assurance, empathy and tangible) kecenderungan jawaban 

responden sebagian besar pada kategori Sangat tinggi sebanyak 174 

(93,55%) responden. Untuk setiap dimensi pelayanan pendidikan di 

Jurusan Pendidikan Ekonomi FE UNY menunjukkan bahwa sebagian 

besar kecenderungan jawaban responden pada harapan mahasiswa 

terhadap dimensi reliabilitas (reliability) pada kategori sangat tinggi 

sebanyak 161 (86,56%) responden, untuk dimensi daya tanggap 

(responsiveness) pada kategori sangat tinggi sebanyak 163 (87,63%) 

responden, untuk dimensi jaminan (assurance) pada kategori sangat tinggi 

sebanyak 159 (85,48%) responden, untuk dimensi empati (empathy) pada 

kategori sangat tinggi sebanyak 157 (84,41%) responden, dan untuk 

dimensi bukti fisik (tangible) pada kategori sangat tinggi sebanyak 176 

(94,62%) responden. 

3. Tingkat Kepuasan Mahasiswa terhadap Pelayanan Pendidikan 

Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap pelayanan pendidikan di 

Jurusan Pendidikan Ekonomi FE UNY dilihat dari kualitas pelayanan 

(reliability, responsiveness, assurance, empathy and tangible) sebagian 

besar pada kategori tidak puas sebanyak 180 (96,8%) responden. Untuk 

masing-masing dimensi pelayanan pendidikan di Jurusan Pendidikan 

Ekonomi FE UNY menunjukkan bahwa tingkat kepuasan mahasiswa 
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terhadap dimensi reliabilitas (reliability) sebagian besar pada kategori puas 

sebanyak 96 (51,6%) responden, untuk dimensi daya tanggap 

(responsiveness) sebagian besar pada kategori tidak puas sebanyak 154 

(82,8%) responden, untuk dimensi jaminan (assurance) sebagian besar 

pada kategori tidak puas sebanyak 153 (82,3%) responden, untuk dimensi 

empati (empathy) sebagian besar pada kategori puas sebanyak 95 (51,1%) 

responden, dan untuk dimensi bukti fisik (tangible) sebagian besar pada 

kategori tidak puas sebanyak 171 (91,9%) responden. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, peneliti 

menemukan beberapa indikasi kelemahan tentang pelayanan pendidikan di 

Jurusan Pendidikan Ekonomi FE UNY. Oleh karena itu, ada beberapa hal 

yang perlu diperhatikan dalam rangka meningkatkan pelayanan pendidikan di 

Jurusan Pendidikan Ekonomi FE UNY, antara lain: 

1. Sesuai dengan kesimpulan pertama yang menunjukkan bahwa persepsi 

mahasiswa terhadap pelayanan pendidikan di Jurusan Pendidikan 

Ekonomi FE UNY berpusat pada kategori baik, tentu saja hal itu masih 

perlu untuk ditingkatkan lagi, supaya dapat memberikan pelayanan yang 

lebih baik lagi. Maka peneliti menyampaikan saran sebagai berikut: 

a. Penilaian responden untuk persepsi mahasiswa terhadap pelayanan 

pendidikan di Jurusan Pendidikan Ekonomi FE UNY dilihat dari 

dimensi reliability berpusat pada kategori sangat baik, sehingga perlu 

dipertahankan dan memperbaiki pelayanan yang masih kurang baik 
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dalam dimensi reliability, terutama pada kemampuan Karyawan atau 

Tenaga Administrasi Jurusan Pendidikan Ekonomi dalam memberikan 

pelayanan menggunakan prosedur pelayanan yang efisien. 

b. Penilaian responden untuk persepsi mahasiswa terhadap pelayanan 

pendidikan di Jurusan Pendidikan Ekonomi FE UNY dilihat dari 

dimensi responsiveness berpusat pada kategori cukup baik, sehingga 

perlu adanya peningkatan pelayanan dalam dimensi responsiveness, 

terutama pada kesediaan dosen untuk meningkatkan daya tanggapnya 

dalam menindak lanjuti keluhan mahasiswa. 

c. Penilaian responden untuk persepsi mahasiswa terhadap pelayanan 

pendidikan di Jurusan Pendidikan Ekonomi FE UNY dilihat dari 

dimensi assurance berpusat pada kategori baik. Oleh karena itu perlu 

dipertahankan dan ditingkatkan lagi pelayanan dalam dimensi 

assurance terutama pada kemampuan yang mencakup kesopanan, 

dalam hal ini karyawan untuk dapat memberikan pelayanan tidak 

dengan ekspresi acuh. 

d. Penilaian responden untuk persepsi mahasiswa terhadap pelayanan 

pendidikan di Jurusan Pendidikan Ekonomi FE UNY dilihat dari 

dimensi empathy berpusat pada kategori sangat baik, hanya saja perlu 

dipertahankan dan memperbaiki pelayanan yang masih kurang baik 

dalam dimensi empathy, terutama pada kehadiran dosen dalam 

pelaksanaan perkuliahan untuk lebih ditingkatkan lagi. 
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e. Penilaian responden untuk persepsi mahasiswa terhadap pelayanan 

pendidikan di Jurusan Pendidikan Ekonomi FE UNY dilihat dari 

dimensi tangible berpusat pada kategori cukup baik, sehingga perlu 

diadakan peningkatan pelayanan dalam dimensi tangible terutama pada 

penggunaan tanda pengenal oleh karyawan agar lebih mudah untuk 

dikenali. 

2. Sesuai dengan kesimpulan kedua yang menunjukkan bahwa harapan 

mahasiswa terhadap pelayanan pendidikan di Jurusan Pendidikan 

Ekonomi FE UNY sangat tinggi, tentu saja hal itu dapat menjadi motivasi 

untuk Jajaran fungsionaris jurusan (dosen, karyawan dan fungsionaris 

Jurusan Pendidikan Ekonomi) dalam meningkatkan kinerja pelayanan 

yang diberikan. 

3. Sesuai dengan kesimpulan ketiga yang menunjukkan bahwa reponden 

merasa tidak puas dengan pelayanan pendidikan di Jurusan Pendidikan 

Ekonomi FE UNY, tentu saja hal itu masih jauh dari pelayanan yang 

seharusnya diberikan. Untuk itu perlu adanya evaluasi serta perbaikan 

tentang sejauh mana tingkat pelayanan pendidikan yang telah diberikan 

agar dapat sesuai maupun lebih tinggi dari harapan mahasiswa. Maka 

peneliti menyampaikan saran sebagai berikut: 

a. Adanya peningkatan pelayanan dalam dimensi reliabilitas (reliability), 

dalam hal ini meningkatkan kemampuan dosen, karyawan dan 

fungsionaris Jurusan Pendidikan Ekonomi memberikan jasa yang 

dijanjikan secara akurat dan andal agar dapat sesuai dengan harapan 
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pelanggan dalam hal ini mahasiswa. Misalnya dengan mengadakan 

pelatihan-pelatihan yang dapat meningkatkan pelayanan pendidikan 

yang diberikan. 

b. Adanya peningkatan pelayanan dalam dimensi daya tanggap 

(responsiveness), dalam hal ini meningkatkan kesediaan dosen, 

karyawan dan fungsionaris Jurusan Pendidikan Ekonomi untuk 

membantu para mahasiswa dan menyampaikan pelayanan secara cepat. 

Dalam hal ini bermakna kesediaan mendengar dan mengatasi keluhan 

yang diajukan mahasiswa agar dapat sesuai dengan harapan pelanggan 

dalam hal ini mahasiswa. Misalnya dengan meningkatkan 

profesionalisme kinerja dari dosen, karyawan dan fungsionaris Jurusan 

Pendidikan agar lebih fokus terhadap pelayanan yang diberikan. 

c. Adanya peningkatan pelayanan dalam dimensi jaminan (assurance), 

dalam hal ini meningkatkan kemampuan dosen, karyawan dan 

fungsionaris Jurusan Pendidikan Ekonomi yang mencakup 

pengetahuan, kompetensi, kesopanan, dan sifat dapat dipercaya 

(kredibilitas) dalam memberikan jaminan kepada mahasiswa sehingga 

menimbulkan persepsi bebas dari bahaya, resiko atau keragu-raguan 

dari pelayanan pendidikan yang diberikan agar dapat sesuai dengan 

harapan pelanggan dalam hal ini mahasiswa. 

d. Adanya peningkatan pelayanan dalam dimensi empati (empathy), 

dalam hal ini meningkatkan kemudahan dosen, karyawan dan 

fungsionaris Jurusan Pendidikan Ekonomi dalam menjalin relasi, 
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komunikasi yang baik, perhatian pribadi, dan permasalahan atas 

kebutuhan individu mahasiswa agar dapat sesuai dengan harapan 

pelanggan dalam hal ini mahasiswa. Misalnya dengan sering 

diadakannya kegiatan–kegiatan yang melibatkan mahasiswa dan 

jajaran jurusan, seperti melibatkan mahasiswa dalamkegiatan 

penelitian, kegiatan pertemuan-pertemuan antara dosen dengan 

mahasiswa dan lain sebagainya. 

e. Adanya peningkatan pelayanan dalam dimensi bukti fisik (tangible), 

dalam hal ini meningkatkan dan memperbaiki penampilan fasilitas 

fisik, peralatan, personil (dosen, karyawan dan fungsionaris Jurusan 

Pendidikan Ekonomi), dan bahan atau sarana komunikasi yang 

dimiliki Jurusan Pendidikan Ekonomi agar dapat sesuai dengan 

harapan pelanggan dalam hal ini mahasiswa. 

C. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini telah diusahakan dan dilaksanakan sesuai dengan 

prosedur ilmiah, namun demikian masih memiliki beberapa keterbatasan 

antara lain: 

1. Teori yang digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan mahasiswa 

dalam penelitian hanya menggunakan teori dari Parasuraman (1988) yaitu 

model SERVQUAL yang berasal dari penilaian pelanggan terhadap lima 

dimensi utama kualitas jasa, diantaranya: Reliabilitas (Reliability), daya 

tanggap (Responsiveness), jaminan (Assurance), empati (Empathy) dan 
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bukti fisik (Tangible). Masih banyak teori lain yang dapat digunakan 

untuk mengetahui tingkat kepuasan. 

2. Masih minimnya teori yang mendasari tentang kepuasan pelanggan 

sehingga analisis yang dilakukan penulis kurang mendalam. 

3. Teknik analisis data yang digunakan untuk dapat mengetahui tingkat 

kepuasan dalam penelitian ini ialah menggunakan angket, sehingga tidak 

dapat mengontrol jawaban responden sesuai dengan kenyataan. 

4. Instrumen yang digunakan mungkin belum tepat atau sesuai, sehingga 

hasil penelitian masih belum maksimal. 
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