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BAB V 

KESMIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan analisis dan pembahasan pada peta positioning perguruan tinggi 

di provinsi Lampung diketahui bahwa masing-masing perguruan tinggi 

mempunyai posisi yang hampir mirip, posisi perguruan tinggi sangat 

dipengaruhi oleh persepsi pada masing masing perguruan tinggi. Maka dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut ini: 

1. Berdasarkan pada atribut akreditasi IIB Darmajaya memiliki kemiripan 

dengan Universitas Bandar Lampung, artinya Universitas Bandar 

Lampung merupakan pesaing langsung IIB Darmajaya, dan Universitas 

Teknokrat Indonesia memiliki kemripan dengan Universitas 

Muhammadiyah Metro, artinya Universitas Muhammdiyah Metro 

merupakan pesaing langsung Universitas Teknokrat Indonesia, 

sedangkan Universitas Mitra Indonesia tidak memiliki kemiripan dengan 

perguruan tinggi lainnya dalam atribut akreditasi, artinya Universitas 

Mitra Indonesia memiliki perbedaan akreditasi dengan perguruan tinggi 

lainnya. 

2. Berdasarkan pada atribut biaya IIB Darmajaya memiliki kemiripan 

dengan Universitas Bandar Lampung, artinya Universitas Bandar 

Lampung merupakan pesaing langsung IIB Darmajaya. Sedangkan 

Universitas Muhammadiyah Metro, Universitas Mitra Indonesia,  dan 

Universitas Teknokrat Indonesia tidak memiliki kemiripan dengan 

perguruan tinggi lainnya dalam atribut biaya, artinya Universitas Mitra 

Indonesia, Universitas Muhammadiyah Metro dan Universitas Teknokrat 

Indonesia memiliki perbedaan biaya dengan perguruan tinggi lainnya.  
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3. Berdasarkan pada atribut fasilitas IIB Darmajaya memiliki kemiripan 

dengan Universitas Teknokrat Indonesia, artinya Universitas Teknokrat 

Indonesia merupakan pesaing langsung IIB Darmajaya. Sedangkan 

Universitas Bandar Lampung, Universitas Muhammadiyah Metro, dan 

Universitas Mitra Indonesia tidak memiliki kemiripan dengan perguruan 

tinggi lainnya dalam atribut fasilitas, artinya Universitas Bandar 

Lampung, Universitas Muhammadiyah Metro dan Universitas Mitra 

Indonesia memiliki perbedaan fasilitas dengan perguruan tinggi lainnya. 

4. Berdasarkan pada atribut pilihan program studi Universitas Bandar 

Lampung memiliki kemiripan dengan UniversitasTeknokrat Indonesia, 

artinya Universitas Teknokrat Indonesia merupakan pesaing langsung 

Universitas Bandar Lampung. Sedangkan IIB Darmajaya, Universitas 

Muhammadiyah Metro, dan Universitas Mitra Indonesia tidak memiliki 

kemiripan dengan perguruan tinggi lainnya dalam atribut pilihan 

program studi, artinya IIB Darmajaya, Universitas Muhammadiyah 

Metro, dan Universitas Mitra Indonesia memiliki perbedaan pilihan 

program studi dengan perguruan tinggi lainnya. 

5. Berdasarkan pada atribut tenaga pengajar IIB Darmajaya memiliki 

kemiripan dengan Universitas Bandar Lampung, artinya Universitas 

Bandar Lampung merupakan pesaing langsung IIB Darmajaya. 

Sedangkan Universitas Muhammadiyah Metro, Universitas Mitra 

Indonesia,  dan Universitas Teknokrat Indonesia tidak memiliki 

kemiripan dengan perguruan tinggi lainnya dalam atribut tenaga 

pengajar, artinya Universitas Mitra Indonesia, Universitas 

Muhammadiyah Metro dan Universitas Teknokrat Indonesia memiliki 

perbedaan tenaga pengajar dengan perguruan tinggi lainnya.  
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5.2 Saran 

Berdasarkan analisis hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang telah 

dikemukakan sebelumnya, terdapat beberapa saran bagi pihak perguruan 

tinggi IIB Darmajaya yaitu: 

a. IIB Darmajaya perlu mempertahankan keunggulan yang sudah ada 

seperti akreditasi, biaya, fasilitas, dan tenaga pengajar, IIB Darmajaya 

menempati peringkat pertama pada atribut tersebut namun perlu 

diketahui bahwa Universitas Bandar Lampung selaku perguruan tinggi 

yang menjadi pesaing langsung IIB Darmajaya menempati peringkat 

kedua dalam atribut tersebut dan memiliki keunggulan dalam atribut 

pilihan program studi. Penting bagi IIB Darmajaya untuk lebih 

mengembangkan keunggulan yang ada seperti: 

1. Akreditasi, lebih meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan yang 

diberikan. 

2. Biaya, memberikan sarana dan prasarana yang sesuai dengan biaya 

yang telah ditetapkan. 

3. Fasilitas, meningkatkan fasilitas yang sudah ada atau menambah 

fasilitas baru berbasis teknologi demi menunjang efektifnya 

perkuliahan. 

4. Tenaga Pengajar, memberikan pelatihan-pelatihan atau memberikan 

kesempatan bagi tenaga pengajar untuk menyelesaikan studi lanjutan 

demi  terciptanya tenaga pengajar yang berkompeten dan profesional. 

b. IIB Darmajaya menempati peringkat ketiga dalam atribut pilihan 

program studi, hal ini dikarnakan kurangnya pilihan program studi yang 

ditawarkan oleh IIB Darmajaya dibandingkan dengan pesaingnya seperti 

Universitas Bandar Lampung yang menempati peringkat pertama dan 

Universitas Teknokrat Indonesia yang menempati peringkat kedua. 

Untuk mengatasi permasalahan tersebut penting bagi IIB Darmajaya 

untuk mempertimbangkan kembali dalam menambah pilihan program 

studi mengingat terbatasnya pilihan program studi yang ditawarkan dan 

beraneka ragamnya minat masyarakat dalam menempuh pendidikan 
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diperguruan tinggi sehingga hal tersebut belum mampu dalam memenuhi 

keinginan masyarakat. 

 


