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BAB V 
SIMPULAN  

 
 
 

5.1 Simpulan 

Penelitian ini bertjuan untuk menganalisis ada tidaknya pengaruh dari faktor 

lokasi, biaya pendidikan, fasilitas pendidikan dan citra lembaga terhadap 

keputusan mahasiswa melanjutkan studi pada Program Studi Manajemen FE 

UMG. Maka dari itu simpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

a. Faktor  Lokasi   

Hasil uji t dari faktor lokasi menunjukan bahwa ada pengaruh secara parsial 

dari faktor lokasi terhadap keputusan melanjutkan studi. 

b. Faktor Biaya Pendidikan  

Hasil uji t dari faktor biaya pendidikan menunjukan bahwa ada pengaruh 

secara parsial dari faktor biaya pendidikan terhadap keputusan melanjutkan 

studi. 

c. Faktor Fasilitas Pendidikan  

Hasil uji t dari faktor fasilitas pendidikan menunjukan bahwa ada pengaruh 

secara parsial dari faktor fasilitas pendidikan terhadap keputusan melanjutkan 

studi. 

d. Faktor Citra Lembaga  

Hasil uji t dari faktor citra lembaga menunjukan bahwa ada pengaruh secara 

parsial dari faktor citra lembaga terhadap keputusan melanjutkan studi. 
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e. Berdasarkan hasil uji t tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor citra lembaga 

memiliki pengaruh paling besar terhadap keputusan melanjutkan studi, 

selanjutnya disusul faktor fasilitas pendidikan, kemudian faktor biaya 

pendidikan, dan yang terakhir adalah faktor biaya pendidikan. 

 
5.2 Keterbatasan Penelitian 

Keterbatasan dari penelitian ini adalah dari faktor sampel, yang mayoritas (33%) 

diambil dari mahasiswa semester tujuh, 32% diambil dari mahasiswa semester 

lima, dan 25% diambil dari mahasiswa semester tiga. Selanjutnya untuk semester 

satu hanya diambil sebesar 10%. Hal ini disebabkan  karena mahasiswa semester 

satu telah selesai lebih dahulu dalam melaksanakan ujian akhir semester sehingga 

mahasiswa semester satu sudah tidak aktif dikampus. Dan karena keterbatasan 

peneliti membuat peneliti tidak memungkinkan mendatangi kerumah masing-

masing responden. Untuk penelitian selanjutnya, sampel sebaiknya difokuskan 

pada mahasiswa semester bawah (semester satu). Sehingga data yang didapat akan 

terkesan lebih valid, karena mahasiswa pada semester satu adalah mahasiswa yang 

baru saja menjalani proses dalam pengambilan keputusan untuk melanjutkan studi 

pada perguruan tinggi. 

 
5.3 Rekomendasi 

Rekomendasi dari peneliti atas hasil yang didapatkan peneliti dari penelitian ini 

meliputi empat faktor, yaitu : 
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a. Faktor Citra Lembaga 

Selayaknya  Universitas  Muhammadiyah  Gresik  khususnya  Program  Studi 

Manajemen pada Fakultas Ekonomi memperhatikan faktor citra lembaga, 

karena faktor citra lembaga memiliki pengaruh terbesar terhadap keputusan 

melanjutkan studi dari faktor yang lain yang diteliti dalam penelitian ini. Hal 

yang sebaiknya dilakukan oleh Universitas  Muhammadiyah  Gresik  

khususnya  Program  Studi Manajemen adalah meningkatkan popularitas, 

tentunya dengan popularitas yang baik, yakni dengan cara menghasilkan 

(menciptakan) SDM yang berkualitas dibidangnya. Karena dengan popularitas 

yang tinggi akan semakin berpengaruh terhadap keputusan melanjutkan studi. 

Selanjutnya adalah dengan meningkatkan reputasi, yang salah satunya dapat 

dilakukan dengan cara meningkatkan status Akreditasi menjadi A. Karena 

dengan status Akreditasi A artinya reputasi yang baik telah didapat sehingga 

hal ini akan berpengaruh terhadap keputusan melanjutkan studi. Dan yang 

terakhir adalah profesionalnya dosen pengajar, yang dapat dilakukan dengan 

cara menempatkan dosen pengajar yang sesuai pada bidang dosen tersebut.  

b. Faktor Fasilitas Pendidikan.  

Faktor fasilitas pendidikan memiliki pengaruh peringkat kedua setelah citra 

lembaga. Jadi sebaiknya Universitas Muhammadiyah Gresik, khususnya 

Program Studi Manajemen pada Fakultas Ekonomi lebih memperhatikan lagi 

fasilitas pendidikan yang dimiliki, baik dengan cara memperbaiki fasilitas-

fasilitas yang sudah mengalami kerusakan, maupun menggantinya. Seperti 

fasilitas laboratorium komputer, keadaan gedung, AC(air conditioner), white 
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board, projektor dan tempat duduk serta fasilitas-fasilitas lain yang 

berhubungan dengan kenyamanan dalam belajar mengajar. Karna dengan 

keadaan fasilitas pendidikan yang baik akan semakin dapat berpengaruh 

terhadap keputusan melanjutkan studi. 

c. Faktor Lokasi 

Faktor lokasi memiliki pengaruh terhadap keputusan melanjutkan studi 

dengan peringkat ketiga setelah faktor citra lembaga dan fasilitas pendidikan. 

Namun faktor lokasi harus tetap diperhatikan, karena dengan lokasi yang 

strategis, lingkungan yang nyaman dan kemudahan akses jalan akan semakin 

berpengaruh terhadap keputusan melanjutkan studi. 

d. Faktor Biaya Pendidikan 

Faktor biaya pendidikan memiliki pengaruh terkecil terhadap keputusan 

melanjutkan studi, namun sebaiknya tetap diperhatikan. Hal yang perlu 

diperhatikan pada faktor biaya pendidikan adalah biaya pendaftaran ulang, 

tersedianya beasiswa dan kesesuaian antara biaya pendidikan dengan kualitas 

pendidikan yang diberikan, karena masih ada sebagian mahasiswa yang 

merasa kurang puas dengan kesesuaian antara biaya pendidikan dengan 

kualitas pendidikan yang diberikan. Selanjutnya, benar  tidak dapat dipungkiri 

bahwa dengan biaya pendidikan yang tinggi masyarakat umum khususnya 

calon mahasiswa akan beranggapan bahwa kualitas pendidikan yang diberikan 

pasti sangat baik. Namun bagi masyarakat yang kurang mampu faktor biaya 

akan sangat menjadi pertimbangan. 

 


