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BAB VI 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil implementasi sistem Pembayaran SKS non tunai di 

Aplikasi MELLANIAL-WALLET sebagai alat pembayaran untuk berbagai 

keperluan diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

 

1. Mampu melakukan pembayaran SKS di Universitas Muhammadiyah 

dengan mata uang virtual. 

2. Sistem ini mampu memberikan kemudahan untuk berbayar menjadikan 

aplikasi yang praktis dan dinamis di kemudian hari. 

3. Pembayaran akan otomatis terhubung dengan server dan tidak perlu untuk 

validasi ke pihak fakultas karena sudah terhubung. 

Berdasarkan penelitian skripsi yang sudah dilakukan dan di implementasikan 

dalam suatu produk sistem dapat disimpulkan bahwa sistem yang dibuat dapat 

mengakomodir kebutuhan mahasiswa dalam melakukan pembayaran SKS juga 

dapat merubah alur bisnis yang lebih baik lagi. 

6.2 Saran 

Berdasarkan dari simpulan di atas maka penulis memberikan sejumlah saran 

agar sistem pembayaran SKS non tunai di Universitas Muhammadiyah Sukabumi 

(UMMI) ini dapat bekerja dengan maksimal untuk keperluan mahasiswa. Oleh 

karena itu beberapa saran yang akan dikemukakan sebagai berikut : 

 

1. Mata uang dalam aplikasi dapat diganti dan terintegrasi dengan mata uang 

virtual yang telah beredar di Indonesia seperti Gopay, OVO, Dana, dan 

lain-lain. Jadi akan memudahkan pengguna untuk deposit uang dalam 

aplikasi. 

2. Aplikasi ini dikemudian hari dapat digunakan tidak hanya pembayaran 

SKS saja , melainkan untuk seluruh pembayaran yang ada di lingkungan 
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UMMI. Seperti, pembayaran Food Court, Denda Telat Buku 

Perpustakaan, Donasi , Pembayaran Acara, dan lain-lain. 

3. Sistem ini diharapkan dapat terintegrasi dengan sistem SIAK UMMI di 

mana pengguna dapat masuk menggunakan akun SIAK saja. 

4. Aplikasi ini dikemudian hari dapat dipergunakan selain mahasiswa saja, 

seperti stack holder yang berada di UMMI. Seperti untuk keperluan yang 

sudah dikemuakan pada nomor satu. 

5. Aplikasi ini harus juga dapat di instal ke berbagai perangkat Android.dan 

yang diutamakan dapat multidevice misalnya pengguna sistem operasi IOS 

yakni Apple. 

 

Tidak dapat dipungkiri mengingat penulis juga manusia yang tidak luput dari 

kesalahan dan  kurangnya ilmu untuk membuat penelitian ini. Oleh karena itu 

penulis berharap penuh untuk adanya dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. 

Jika di kemudian hari sistem ini dipergunakan oleh pihak yang menginginkan. 

 


