
BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 KESIMPULAN 

1. Istilah manajemen berasal dari kata management (Bahasa Inggris), berasal dari 

kata “to manage” yang artinya mengurus atau tata laksana. Sehingga manajemen 

dapat diartikan bagaimana cara mengatur, membimbing dan memimpin semua 

orang yang menjadi bawahannya agar usaha yang sedang dikerjakan dapat 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.Prinsip manajemen adalah 

dasar-dasar atau pedoman kerja yang bersifat pokok yang tidak boleh diabaikan 

oleh setiap manajer/pimpinan. Dalam prakteknya harus diusahakan agar prinsip-

prinsip manajemen ini hendaknya tidak kaku, melainkan harus luwes, yaitu bisa 

saja diubah-ubah sesuai dengan kebutuhan. 

2. Di perusahaan itu penting untuk dipertimbangkan, mengapa karyawan 

melakukan apa yang mereka lakukan, mengapa mereka melakukan seperti yang 

mereka lakukan dan mengapa mereka bertindak dengan cara mereka bertindak. 

Perlu untuk berpikir apakah itu hanya kebiasaan, atau itu adalah hasil dari 

motivasi sebelumnya. Memang benar fakta-fakta ini yang tidak disadari oleh 

banyak organisasi, sementara karyawan yang bermotivasi cukup mampu 

melakukan dan mencapai tujuan impian mereka dan tujuan organisasidiri. Dan 

topik motivasi penting terutama di mana pun di mana itu adalah tentang kinerja. 

Motivasi melipatgandakan kinerja yang dapat kita capai dengan kemampuan 

tertentu.  

 

5.2 Saran 

Pelaksanaan Academic Visit ini membuat mahasiswa lebih mengetahui dengan 

kampus diluar negeri dan memberikan pengetahuan dan pemberdayaan kepada 

kemampuan untuk mahasiswa. Oleh karena itu program-program yang ada di 

dalam kegiatan Academic Visit ini harus memberikan makna yang positif bagi 

mahasiswa. Program tersebut dapat dipikirkan secara matang sehingga program 



tersebut dapat berjalan dengan sesuai kriteria yang baik dan lancar. Setelah 

terlaksananya program academic visit yang diselenggarakan oleh pihak Institute 

Informatika dan Bisnis Darmajaya, saya memberikan beberapa saran untuk 

Academic Visit agar kedepannya lebih baik: 

1. Bagi Universiti Utara Malaysia 

Perlu adanya persiapan dan komunikasi yang lebih baik antara pihak 

penyelenggara program dari Institute Informatika dan Bisnis Darmajaya 

dengan Universiti Utara Malaysia tentang penyediaan sarana dan prasarana 

yang akan diberikan oleh para peserta selama menjalani kegiatan sehari-hari 

di Universiti Utara Malaysia seperti: tidak tersedianya selimut di Dormitory 

dan terdapat beberapa kamar yang kurang baik. 

2. Bagi Darmajaya 

Perlu adanya persiapan yang lebih matang  lagi dari pihak kampus Institute 

Informatika dan bisnis Darmajaya dalam menjalankan Program Academic 

Visit Ini, karena masih banyaknya kurang persiapan dan kurang memberikan 

informasi yang rinci dan jelas kepada pada peserta Academic Visit seperti; 

kurangnya persiapan dalam memesan tiket pesawat sehingga perlu adanya 

penambahan biaya lagi yang harus kami keluarkan. Dan juga perlu 

memberikan informasi yang jelas dan rinci kepada para peserta Academic 

Visit tentang biaya pkpm yang tetap harus kami bayarkan walaupun mengikuti 

kegiatan Academic visit, karena para peserta Academic Visit Periode pertama 

ini, sebelumnya tidak diberitahu tentang biaya tersebut dan itu membuat 

peserta Academic Visit Periode pertama sangat kecewa. Serta pihak 

penyelenggara kampus memberikan informasi yang dadakan dan tidak di 

sampaikan dari jauh hari. Semoga kedepannya tidak terjadi lagi hal yang 

seperti ini lagi dan menjadi lebih baik lagi untuk Academic Visit periode 

selanjutnya. 

 


