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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil data dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Aplikasi yang dibangun dengan menerapkan metode Educational Quality 

dan  Important Performance Analysis berhasil memberikan informasi 

tingkat kepuaasan konsumen dari pengolahan data yang diberkan oleh 

responden. 

Tabel 5. 1 Hasil Penilaian Persepsi, Ekspektasi Responden 

NO DIMENSI PERSEPSI EKSPEKTASI 

1 Pengajaran 2.53 3.45 

2 Administrasi 2.38 3.39 

3 Sarana Prasarana 2.2 3.5 

 

2. Berdasarkan hasil uji coba aplikasi pada lembaga pendidikan, yaitu 

Program Studi Ilmu Komputer dan Pendidikan Ilmu Komputer, Fakultas 

Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas 

Pendidikan Indonesia, bahwa pengoalahan data oleh aplikasi 

menghasilkan informasi yang menyatakan , bahwa : 

a. Nilai rata-rata persepsi konsumen bernilai 2.29 yang menyatakan 

cukup puas menuju puas dari skala 4 dimana (1 = tidak puas, 2 = 

cukup puas, 3 = puas dan 4 = sangat puas) 
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b.  Rata-rata ekspektasi konsumen bernilai 3.46 yang menyatakan 

penting menuju sangat penting dari skala 4 dimana (1 = tidak 

penting, 2 = cukup penting, 3 = penting dan 4 = sangat penting).  

Berdasarkan hasil Important Performance Analysis kriteria yang 

menjadi titik fokus perbaikan, yaitu kriteria yang berada pada kuadran I / 

A (concentrate Here) yaitu : 

a. Karyawan bagian akademik pada saat jam kerja hamper selalu ada di 

tempat dan bias ditemui. 

b. Peralatan audio visual dalam ruangan tersedia dan berfungsi dengan 

baik. 

c.  Meja dan kursi perkuliahan berfungsi dengan baik dan nyaman untuk 

digunakan. 

d. Jumlah komputer yang tersedia sudah memadai. 

e. Komputer berfungsi dengan baik dan tersedia sesuai kebutuhan 

(software, OS). 

f. Pencahayaan dan sirkulasi labkom sudah baik dan menunjang proses 

belajar. 

g. Peralatan audio visual dalam labkom tersedia dan berfungsi dengan 

baik. 

h. Meja dan kursi dalam labkom berfungsi dengan baik dan nyaman 

untuk digunakan. 

i. Spidol, penghapus, papan tulis tersedia dan berfungsi dengan baik. 

j. Sarana toilet berfungsi dengan baik (kran air, jet washer, closet, 

cermin). 

k. Kelengkapat sarana toilet selalu tersedia (air, tissue, sabun, tempat 

sampah) 

l. Toilet selalu harum (tidak menimbulkan bau tidak sedap) 

m. Fasilitas hotspot didalam ruang diskusi tersedia dan koneksi internet 

berjalan cepat. 

n. Sarana untuk shalat tersedia secara memadai 
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o. Alat sholat (mukena dan sarung) selalu tersedia(bersih dan harum) 

p. Tempat penitipan sepatu/sandal aman dan memadai kapasiasnya 

q. Fasilitas lobby memadai (sofa tersedia, bersih dan nyaman, harum, 

tempat sampah tersedia). 

r. Kantin menyedakan makanan dan minuman sehat. 

s. Harga makanan dan minuman dikantin terjangkau. 

 

5.2 Saran 

Beberapa saran yang dapat diberikan untuk penelitian lebih lanjut adalah: 

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat dibangun pada mobile 

application atau dapat diakses melalui mobile, sehingga memudahkan 

responden memberi penilaian melalui mobile. 

2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan sistem pakar agar 

aplikasi dapat merekomendasikan hal apa saja yang harus dilakukan 

apabila terdapat aspek / kriteria yang dirasa tidak memuaskan konsumen. 

3. Penelitian selanjutnya diharapkan dalam penentuan sample menggunakan 

nilai e (error) yang lebih sedikit, sehingga hasil keakuratan lebih tinggi 

pada rumus solvin. 

4. Penelitian selanjutnya diharapkan meneliti kriteria setiap dimensi 

educational quality sehingga dapat secara umum cocok dengan semua 

lembaga pendidikan. 


