
5.1. Simpulan 

BABS 

SIMPULAN DAN SARAN 

Dari hasil pembahasan di atas, penulis memberikan kesimpulan bahwa: 

Kualitas pendidikan 

Baik di Widya Mandala dan di Universitas Surabaya sudah cukup 

bagus dalam hal kualitas pendidikan. Materi yang disampaikan 

begitu jelas dan mudah dipahami oleh mahasiswa, dosen begitu 

perhatian kepada mahasiswa jika ada kesulitan yang dihadapi oleh 

mahasiswa. 

Fasilitas-fasilitas penunjang pendidikan 

Di Widya Mandala buku-buku di perpustakaan kurang lengkap 

sehingga mahasiswa merasa kesulitan dalam proses belajar. Buku 

yang dicari banyak yang tidak ada sehingga mahasiswa harus 

mencari di tempat lain dan jika harus membeli harganya sangat 

maha!. Dan juga lahan parkir di Widya Mandala juga sangat 

dikeluhkan oleh mahasiswa. Jika lOgIn memarkir mobil harus 

bersusah payah terlebih dahulu karena ketidakteraturan lokasi 

parkir ataupun mendapatkan parkir kadang letaknya jauh dari 

kampus belum lagi masalah keamanan yang begitu minim. Sering 

kali mahasiswa mendapatkan mobilnya tidak utuh seperti sewaktu 

ditinggal. Dan juga akibat lahan yang sempit itu berakibat pada 
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kcmacctan arus lalu lintas sehingga mcngganggu kcnyamanan 

orang yang hendak melalui jalan tersebut. 

Sedangkan di Universitas Surabaya lahan parkir yang disediakan 

bcgitu Illas dan yang terpenting keamanan tetjamin sehingga 

mahasiswa tidak merasa khawatir untuk meninggalkan mobil. 

Sehingga lalu !intas di sekitar lokasi parkir tidak terganggu. 

Pelayanan administrasi 

Pelayanan administrasi di Widya Mandala kurang menarik 

simpati dari mahasiswa. Seringkali pelayanan yang didapat dari 

tata usaha maupun dari biro administrasi mengecewakan. Jawaban 

membikin mahasiswa malas untuk bertanya. Sedangkan di 

Universitas Surabaya pelayanan yang diberikan kepada 

mahasiswa begitu memuaskan, karena disertai dengan bahasa dan 

kata-kata yang membuat mahasiswa merasa diperhatikan. 

Berdasarkan pembahasan dan simpulan seperti di atas, maka perkenankan 

penulis menyampaikan dan memberikan masukan-masukan yang sekiranya dapat 

bermanfaat dan berguna bagi Widya Mandala maupun bagi Universitas Surabaya. 

Mungkin maslikan ini tidak bcgitll bcrarti bagi Widya Mandala dan Universitas 

Surabaya, tctapi apa salahnya kalau Widya Mandala dan Universitas Surabaya 

mcmperhatikan, yaitu: 

I. Masalah kualitas pendidikan 
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Penulis berharap agar Universitas Katolik Widya Mandala dan Universitas 

Surabaya terus berusaha keras untuk memberikan yang terbaik bagi kemajuan 

ilmu pengctahuan khususnya untuk mahasiswa fakultas ekonomi agar 

nantinya lulusan Widya Mandala maupun Universitas Surabaya dapat tcrus 

mcngikuti gclombang ekonomi yang tidak dapat kita ramalkan sebelumnya 

dan dapat membawa kcmajuan bagi bangsa dan negara Indonesia untuk 

menghadapi percaturan dunia intcmasional yang menuntut profesionalisme 

yang tinggi. 

2. Masalah fasilitas-fasilitas penunjang pendidikan 

Bagi Widya Mandala: agar Widya Mandala lebih melengkapi dan 

memperbanyak buku-buku penunjang sehingga dapat memberikan wawasan 

yang lebih luas bagi mahasiswa fakultas ekonomi (khususnya) tentang 

gambaran lika-liku dalam dunia usaha dan juga buku-buku pegangan yang di 

dalamnya terdapat konsep-konsep yang tclah diterapkan dalam dunia usaha. 

Kemudian masalah lahan parkir, sebaiknya Widya Mandala secepatnya 

menyediakan lahan parkir yang sangat memadai sehingga menciptakan rasa 

nyaman dan aman bagi mahasiswa Widya Mandala yang mcmbawa mobil dan 

juga mcmbcri rasa nyaman bagi pengguna jalan yang lain. Karena pada jam

jam tcrtentu seperti siang hari kondisi lalu-Iintas di depan Widya Mandala 

sangat macel y;lIlg disebabkan ruas jalan yang begitu sempit karena tcrpakai 

olch mobil mahasiswa. 

Bagi Universitas Surabaya: penulis mengharapkan agar Universitas 

Surabaya tetap mempertahankan bahkan meningkatkan fasilitas-fasilitas yang 



S6 

telah ada karena fasilitas seperti kelengkapan buku-buku di perpustakaan 

sangat dibutuhkan oleh mahasiswa. 

3. Masalah pelayanan administrasi 

8agi Widya Mandala: penulis menyarankan agar petugas di tata usaha dan 

biro administrasi lebih profesional seperti lebih ramah. lebih sabar dalam 

memberikan pelayanan kepada mahasiswa sehingga kelancaran dalam 

administrasi lebih mendukung proses bela jar mahasiswa. 

8agi Universitas Surabaya: agar tetap menjaga profesionalisme dalam 

memberikan pelayanan kepada mahasiswa sehingga mahasiswa merasa ada 

perhatian dan simpati dari petugas tata usaha dan biro administrasi tentang 

masalah yang disampaikan. 
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