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5  Bab V 

Kesimpulan dan Saran 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini berdasarkan permasalahan yang timbul pada kualitas dan jumlah 

perguruan tinggi yang berada di Indonesia. Pendidikan merupakan aset penting bagi 

masa depan masing-masing individu, masyarakat, negara, dan dunia.  

 Website ini dibangun untuk mengetahui gambaran kesenjangan edukasi pada 

tingkat perguruan tinggi setiap daerah yang ada di Indonesia. Sistem pengumpulan data 

pada website dibangun dengan cara web crawling, web scraping, dan data cleansing 

untuk mendapatkanan data-data yang valid 

 Pada perhitungan Gross Enrolment Ratio (GER) yang didapatkan dari 

penelitian ini, Indonesia mendapatkan hasil 2,03%, dan untuk perhitungan rasio per 

daerah, DKI Jakarta mendapatkan rasio tertinggi senilai 41,78%. Dari hasil rasio yang 

didapatkan bisa ditarik kesimpulan bahwa Indonesia belum dapat menampung 

golongan usia mahasiswa dari standar yang diberikan oleh UNESCO. 

Website yang dibangun telah berhasil menunjukan rasio, dapat mengolah data 

secara otomatis, dapat menampilkan data tabel pencarian, dan dapat memberikan data 

dan informasi yang valid serta akurasi yang baik. 
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5.2  Saran 

 Untuk pengembangan website pada tahap selanjutnya, berikut beberapa saran 

yang dapat penulis anjurkan: 

1. Agar mendapatkan data yang lebih aktul dan terbaru dari UNESCO. 

2. Agar dapat memberikan gambaran secara keseluruan tentang pendidikan di 

Indonesia, website dapat dikembangakan dengan cara menambahkan data 

akreditasi sekolah, perwilayah. 

3. Terkait dengan pengembangan website ini, agar dapat memberikan 

tambilan hasil search lebih menarik dan mudah dimengerit pengguna.
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