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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian tentang pengaruh brand image dan biaya terhadap

keputusan mahasiswa memilih Universitas Widyatama, maka diperoleh

kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil tanggapan responden, rata-rata skor jawaban variabel

brand image diperoleh sebesar 3,54 dimana berdasarkan interpretasi skor

berada pada tingkatan baik. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa brand

image Universitas Widyatama Bandung dipersepsikan secara positif oleh

mahasiswa atau responden dengan dilihat dari kualitas jasa pendidikan

Universitas Widyatama,  jasa pendidikan Universitas Widyatama dapat

memenuhi kebutuhan mahasiswa, waktu penyelesaian (proses

pembelajaran) jasa pendidikan Universitas Widyama, mengetahui arti dari

logo Universitas Widyatama, dapat membedakan Universitas Widyatama

dengan Perguruan tinggi lainnya, dan lokasi Universitas Widyatama

strateges.

2. Berdasarkan hasil tanggapan responden, rata-rata skor jawaban variabel

biaya diperoleh sebesar 3,00 dimana berdasarkan interprestasi skor nilai

tersebut berada pada tingkatan murah. Kondisi ini memberikan kesan bahwa

biaya yang ditawarkan Universitas Widyatama terbilang murah atau

terjangkau dan sesuai dengan yang diharapkan oleh mahasiswa atau

responden meskipun ada bebarapa aspek yang terbilang mahal seperti biaya
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registrasi, biaya sks, biaya pembangunan gedung serta fasilitas yang

didapatkan oleh mahasiswa. Hal tersebut dilihat dari hasil pernyataan

responden pada kuesioner biaya.

3. Berdasarkan hasil tanggapan responden, rata-rata skor jawaban variabel

keputusan mahasiswa diperoleh sebesar 3,53 dimana berdasarkan

interprestasi skor nilai tersebut berada pada tingkatan baik. Kondisi ini

menunjukan bahwa terdapat kesesuaian antara keputusan pembelian dengan

5 indikatornya, yaitu pengidenfikasi suatu kebutuhan, kemudahan informasi,

membandingkan keunggulan dengan produk atau jasa lain, memutuskan

pembelian, dan kepuasan konsumen.

4. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh nilai t hitung = 3,808 dengan tingkat

signifikan 0,001. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel Brand Image (X1)

memiliki pengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap Keputusan

Mahasiswa Memilih Universitas Widyatama (Y).

5. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh nilai t hitung = 2,570 dengan tingkat

signifikan 0,006. Maka dapat disimpukan bahwa Variabel Biaya (X2)

memiliki pengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap Keputusan

Mahasiswa Memilih Universitas Widyatama (Y).

6. Berdasarkan hasil uji F, didapat hasil F hitung sebesar 28,461 dengan nilai

signifikansi 0,000. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa secara simultan

brand image dan biaya mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap

keputusan mahasiswa memilih Universitas Widyatama Bandung.
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5.2 Saran

Setelah menguraikan kesimpulan, maka penulis mencoba memberikan

saran-saran sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi manajemen dan

diharapkan dapat bermanfaat untuk masa sekarang maupun untuk masa yang akan

datang. Adapun saran tersebut adalah :

1. Yang perlu disarankan berkaitan dengan brand image, yaitu sebaiknya

Universitas Widyatama terus berusaha mempertahankan citra yang baik dan

positif dari yang telah dimiliki oleh Universitas Widyatama, salah satunya

dengan cara Universitas Widyatama dapat lebih tanggap terhadap apa yang

diharapkan dan diinginkan oleh mahasiswa dari jasa pendidikan yang

diberikan oleh Universitas Widyatama. Sehingga jangan sampai citra yang

telah bagus tersebut menurun dan kemudian dapat mempengaruhi

menurunnya keputusan mahasiswa memilih Universitas Widyatama.

2. Variabel biaya merupakan variabel yang paling sedikit mempengaruhi

keputusan mahasiswa dalam memilih Universitas Widyatama. Yang artinya

bagi sebagian konsumen, dalam hal ini orangtua mahasiswa dan mahasiswi

itu sendiri, akan berusaha untuk memenuhi biaya pendidikan yang

ditawarkan oleh pihak Universitas Widyatama. Walaupun biaya yang

ditawarkan tersebut dirasa terjangkau akan tetapi Universitas harus

memberikan fasilitas, kualitas dan jasa pendidikan yang lebih baik agar

sejalan dengan biaya yang ditetapkan.

3. Kadang perusahaan sulit untuk mengetahui apakah konsumen merasa puas

atau tidak puas setelah membeli dan merasakan barang atau jasa yang
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ditawarkan oleh perusahaan. Maka dari itu sebaiknya Universitas

Widyatama membuka suara layanan mahasiswa dengan tidak dipungut

biaya. Dengan cara ini Universitas Widyatama akan mengetahui apakah

mahasiswa puas atau tidak terhadap jasa pendidikan di Universitas

Widyatama.


