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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan  

Setelah dilakukan pengujian hipotesa dan pembahasan, dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Variabel bebas yaitu citra perguruan tinggi, kualitas pelayanan dan 

kesadaran harga secara simultan mempunyai pengaruh positif signifikan  

terhadap keputusan studi mahasiswa Indonesia Timur di Surabaya yang 

berarti apabila suatu perguruan tinggi memiliki citra perguruan tinggi yang 

kuat dan kualitas pelayanan yang prima, serta harga yang dapat terjangkau 

oleh kalangan mahasiswa/i Indonesia Timur dapat mempengaruhi secara 

kuat terhadap keputusan studi mahasiswa Indonesia Timur di Surabaya.  

2. Variabel kualitas pelayanan secara parsial berpengaruh positif tidak 

signifikan terhadap keputusan studi mahasiswa Indonesia Timur di 

Surabaya. Sedangkan variabel citra perguruan tinggi dan kesadaran harga 

secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan studi 

mahasiswa Indonesia Timur di Surabaya, yang berarti apabila citra 

perguruan tinggi yang baik dan kesadaran harga yang terjangkau namun 

tidak didukung dengan kualitas pelayanan yang baik maka tetap 

menimbulkan pengaruh terhadap keputusan studi mahasiswa/i Indonesia 

Timur di Surabaya. Dengan demikian pada hipotesis (H2) dalam penelitian 

ini ada satu hubungan yang menyebabkan hipotesis kedua (H2) ditolak.  
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5.2 Keterbatasan Penelitian 

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, terdapat beberapa keterbatasan. 

Berikut adalah keterbatasan dalam penelitian ini:  

1. Dalam penelitian ini hanya terdapat tiga variabel bebas (citra perguruan 

tinggi, kualitas pelayanan dan kesadaran harga) dan satu variabel terikat 

(keputusan studi) sehingga penelitian hanya terbatas pada tiga variabel bebas 

dan satu variabel terikat. 

2. Pengambilan sampel hanya dilakukan di 10 perguruan tinggi pilihan 

menggunakan convenience sampling di kota Surabaya dengan jumlah 

responden mahasiswa Indonesia Timur 150 orang, sehingga peneliti hanya 

terbatas melakukan penelitian dengan responden sejumlah 150 orang dan 

hanya di kota Surabaya. 

3. Penelitian ini hanya difokuskan pada keputusan studi mahasiswa Indonesia 

Timur di Surabaya, sehingga penelitian hanya terbatas pada mahasiswa 

Indonesia Timur yang menempuh pendidikan tinggi di Surabaya. 

4. Waktu pengambilan sampel yang dilakukan kurang tepat dikarenakan 

pengambilan sampel dilakukan pada waktu liburan akhir tahun yang 

membuat banyak mahasiswa Indonesia Timur tidak berada di Surabaya, 

sehingga pengambilan sampel dilakukan dengan cara mendatangi mahasiwa 

Indonesia Timur di tempat tinggal masing-masing. 
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5.3 Saran 

Berdasarkan hasil analisis penelitian yang telah disampaikan diatas, maka ada 

beberapa saran yang sekiranya dapat bermanfaat bagi pihak yang terkait, berikut 

adalah sarannya :  

 

A. Saran bagi Perguruan Tinggi di Surabaya 

1. Dalam hasil penelitian yang telah diperoleh, terdapat butir pernyataan pada 

variabel citra perguruan tinggi dengan nilai rata – rata tertinggi yang 

menyatakan akreditasi suatu perguruan tinggi dan kualitas dosen pengajar 

berpengaruh besar dalam membangun citra suatu perguruan tinggi. Jadi 

untuk perguruan tinggi yang ada di Surabaya dapat berusaha lebih baik 

untuk mendapatkan akreditasi perguruan tinggi yang baik dan meningkatkan 

kualitas dosen pengajar untuk membangun citra perguruan tinggi yang kuat 

khususnya untuk mahasiswa yang berasal dari Indonesia Timur yang ingin 

melanjutkan pendidikan tingginya di Surabaya. 

2. Dalam hasil penelitian yang telah diperoleh, terdapat butir pernyataan pada 

variabel kualitas pelayanan dengan nilai rata – rata setuju untuk membangun 

kualitas pelayanan yang baik 5 dimensi kualitas pelayanan. Jadi untuk 

perguruan tinggi di Surabaya dapat berusaha lebih baik lagi dalam 

membangun pelayanan yang berkualitas lewat 5 dimensi kualitas pelayanan 

yaitu bukti fisik perguruan tinggi seperti gedung kampus dan fasilitas yang 

tersedia, jaminan dari staf perkuliahan dan staf pendukung, ketanggapan, 

empati dan keandalan staf dalam memberikan pelayanan. 



85 

 

3. Dalam hasil penelitian yang telah diperoleh, terdapat butir pernyataan pada 

variabel kesadaran harga dengan nilai rata – rata setuju untuk 

memperhatikan harga atau biaya kuliah khususnya untuk mahasiswa/i 

Indonesia Timur. Jadi untuk perguruan tinggi di Surabaya dapat lebih 

memperhatikan besarnya biaya kuliah yang dapat terjangkau dan kesesuaian 

biaya kuliah dengan daya beli mahasiswa/i yang berasal dari Indonesia 

Timur serta memberikan beasiswa khusus bagi mahasiswa Indonesia Timur 

yang berprestasi baik. 

 

B. Saran bagi Peneliti Selanjutnya 

1. Alangkah baiknya jika ditambahkan jumlah responden dan jumlah butir 

pernyataan karena semakin banyak responden dan butir pernyataan akan 

mempengaruhi hasil hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat.  

2. Dalam kuesioner perlu adanya tambahan indikator pernyataan dari jurnal 

lain, agar dapat mencakup keseluruhan variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini.  

3. Perlunya memberikan tambahan kriteria responden yang lebih tahu 

mengenai perguruan tinggi, agar data yang diperoleh dapat akurat. 

 

C. Saran bagi Mahasiswa Indonesia Timur yang ingin menempuh 

pendidikan tinggi di Surabaya 

Berdasarkan hasil analisis pertanyaan terbuka yang diajukan dalam kuesioner 

penelitian maka, didapat saran dari para responden untuk Mahasiswa Indonesia 

Timur yang ingin menempuh pendidikan tinggi di Surabaya, sebagai berikut : 
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1. Berikan yang terbaik selama menempuh pendidikan tinggi di Surabaya 

dengan memaksimalkan kemampuan, membuka diri terhadap lingkungan 

dan budaya yang baru untuk kemudian kembali membangun daerah asal 

2. Berusaha, tekun dan fokus dalam menempuh pendidikan tinggi, banyak 

belajar, percaya diri bahwa orang Indonesia Timur bisa bersaing dengan 

orang – orang di Pulau Jawa serta jangan terpengaruh lingkungan yang 

negatif agar tidak mengecewakan orang tua. 

3. Pilihlah perguruan tinggi berdasarkan minat, perguruan tinggi yang 

terakreditasi dan berkualitas, aktif dalam berorganisasi, dan gunakan 

kesempatan belajar ini dengan sebaik-baiknya. 
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