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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

     Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan 

pembahasan pada bab IV mengenai Pengaruh Kualitas Pelayanan 

dan Reputasi Terhadap Loyalitas Mahasiswa Fakultas Kedokteran 

Unisba. Maka penulis menarik beberapa kesimpulan dan 

memberikan saran sebagai bahan masukan untuk Fakultas 

Kedokteran Unisba. 

 

5.1 Kesimpulan 

     Berdasarkan penelitian yang dilakukan dan analisis data 

statistik dari 336 kuesioner, maka ditarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Terdapat pengaruh positif Kualitas Pelayanan Terhadap 

Reputasi. Pengaruh langsung Kualitas pelayanan terhadap 

Reputasi adalah 0,477 Hal tersebut mengindikasikan 

bahwa Kualitas pelayanan yang baik dapat meningkatkan 

Reputasi dari Fakultas Kedokteran Unisba. 

2. Tidak ada pengaruh langsung Kualitas pelayanan 

Terhadap Loyalitas. Pengaruh langsung Kualitas 

pelayanan terhadap Loyalitas adalah 0,000. Hal tersebut 

mengindikasikan bahwa Kualitas pelayanan yang baik 

belum tentu dapat meningkatkan loyaliyas mahasiswa.  
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3. Terdapat pengaruh tidak langsung Kualitas Pelayanan 

Terhadap Loyalitas dengan Reputasi sebagai mediator. 

Pengaruh tidak langsung Kualitas pelayanan terhadap 

Loyalitas melalui Reputasi sebesar 0,146. Sehingga 

pengaruh total Kualitas pelayanan terhadap Loyalitas 

melalui Reputasi sebesar 0,146 

4. Terdapat pengaruh positif Reputasi Terhadap Loyalitas. 

Pengaruh langsung Reputasi terhadap Loyalitas adalah 

0,308. Hal tersebut mengindikasikan bahwa Reputasi 

Fakultas Kedokteran Unisba yang baik dapat 

meningkatkan Loyalitas mahasiswa. 

 

5.2 Saran  

     Dari hasil penelitian, analisis, dan pembahasan Pengaruh 

Kualitas Pelayanan dan Reputasi Terhadap Loyalitas Mahasiswa 

Fakultas Kedokteran Unisba, maka penulis memberikan saran 

yang mungkin dapat digunakan sebagai masukan bagi Fakultas 

Kedokteran Unisba dalam mengatasi kekurangan yang ada, 

diantaranya: 

1. Kualitas Pelayanan Fakultas Kedokteran Unisba secara 

keseluruhan cukup baik, tapi ada beberapa yang perlu 

dilakukan perbaikan dan pengembangan, diantaranya: 

Kualitas Pelayanan (Campus Infrastucture) masih kurang 

baik, sehingga perlu adanya perbaikan dan penambahan 

infrastruktur  seperti: Fasilitas mushola yang memadai, 
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fasilitas olah raga dan rekreasi, fasilitas parkir yang 

cukup dan memadai, dan fasilitas hostel.  

2. Untuk meningkatkan reputasi, Fakultas Kedokteran 

Unisba perlu lebih mensosialisasi tentang kinerja lulusan, 

corporate social responsibility (CSR), pengelolaan 

fakultas melalui sumber daya manusia yang lebih baik, 

dan promosinya.  

 

 

 


