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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1. Kesimpulan  

Untuk memenuhi tujuan penulisan bisnis project ini, penulis telah 

melakukan penelitian dengan menggunakan landasan teori serta kerangka 

pemikiran, juga menggunakan metodologi penelitian yang telah disampaikan pada 

bab-bab sebelumnya. Hasil penelitian yang dilakukan menghasilkan 4 (empat) 

kesimpulan yang dapat menjawab tujuan tersebut, yaitu: 

1. Proses penyusunan borang akreditasi di Universitas Widyatama yang berjalan 

saat ini dinilai masih kurang efektif dan efisien. Dimana mulai pra penyusunan 

hingga asesmen lapangan masih dilakukan secara manual dan memakan waktu 

yang cukup lama. Selain itu setelah kegiatan akreditasi selesai tidak ada 

monitoring dan evaluasi hasil asesmen lapangan. Disamping itu pemahaman 

tentang bahwa akreditasi semata-mata terkait penyiapan dokumen, sehingga 

urusan ini cukup diserahkan kepada tim ad-hoc yang anggotanya dosen baru 

dan tenaga kependidikan. 

2. Proses penyusunan borang akreditasi Universitas Widyatama menemui 

beberapa hambatan, dari analisa ditemukan 7 (tujuh) point hambatan dalam 

proses penyusunan borang. Detil kendala tersebut bisa dilihat dalam Tabel 4.4 

Mapping Identifikasi Proses Penyusunan Borang Akreditasi Universitas 

Widyatama. 
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3. Usulan perbaikan yang dapat disampaikan kepada Universitas Widyatama 

sebagai suatu langkah perbaikan yang berkesinambungan (Continous 

Improvement) pada proses penyusunan borang akreditasi adalah dengan 

menjalankan proses penyusunan borang yang lama dengan yang baru, 

sehingga diharapkan dapat mempermudah dan mempercepat proses 

penyusunan borang di Universitas Widyatama serta dapat menghasilkan yang 

terbaik. 

4. Dari hasil analisa peneliti maka peneliti mencoba membuat model penyusunan 

borang akreditasi yang dapat diterapkan di Universitas Widyatama, dari tahap 

input, proses dan output. 

 

5.2. Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis dapat memberikan 

saran-saran terkait proses penyusunan borang akreditasi di Universitas Widyatama 

untuk mengatasi hambatan dengan melakukan beberapa hal sebagai berikut: 

1. Menyusun laporan pendidikan per semester dari masing-masing program studi 

dan fakultas untuk kelengkapan data borang akreditasi. 

2. Penetapan akreditasi dalam sasaran mutu dan KPI program studi dan fakultas 

sehingga nantinya tumbuh persepsi yang sama bahwa urusan borang akreditasi 

juga merupakan tanggung jawab fakultas dan program studi. 

3. Penyelenggaraan workshop penyusunan borang akreditasi bagi fakultas dan 

program studi untuk pemahaman terhadap penyusunan borang. 
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4. Pembuatan time table penyusunan borang akreditasi dan surat tugas yang di 

tanda tangani oleh Rektor agar fakultas dan program studi komitmen terhadap 

waktu penyusunan yang sudah di tetapkan . 

5. Melakukan cek plagiarism terhadap dokumen borang sebelum di submit agar 

tidak terjadi plagiat. 

6. Dukungan akses internet yang cukup memadai untuk kegiatan akreditasi mulai 

pra penyusunan hingga pasca asesmen lapangan di Direktorat PMW. 

7. Melakukan asistensi penyusunan ceklis dan pengumpulan dokumen oleh 

Direktorat PMW untuk seluruh tim penyusun borang sehingga memiliki 

persepsi dan format yang sama terkait dokumen borang. 

8. Menyusun jadwal pengumpulan dokumen sejak borang di submit dan 

dilakukan simulasi dokumen borang agar persiapan asesmen lapangan lebih 

matang. 

9. Pembuatan sistem integrasi berupa database pusat data di Direktorat PMW 

untuk kebutuhan data akreditasi 

10. Pembuatan format standar Q and A (Question and Answer) untuk fakultas dan 

program studi serta simulasi dokumen borang untuk memastikan bahwa tim 

dokumen borang paham dengan isi borang. 

11. Menyusun laporan monitoring hasil asesmen lapangan dari berita acara 

asesmen sebagai rekomendasi untuk menyusun rencana perbaikan bertahap 

lima tahun ke depan. 

12. Menyusun laporan pendidikan per semester dari masing-masing program studi 

dan fakultas untuk kebutuhan data akreditasi. 




