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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Pada bab ini, akan dibahas mengenai kesimpulan dan juga saran atas 

penelitian yang telah dilakukan oleh penulis di STIE PGRI Sukabumi. Kesimpulan 

ini diperoleh dari hasil analisis, perancangan dan implementasi sistem yang telah 

dibangun. Selain itu, ada beberapa saran yang berguna sebagai catatan penting dan 

kemungkinan perbaikan dan dilakukan pengembangan terhadap sistem selanjutnya. 

 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan implementasi sistem ujian online dan juga penjelasan yang 

sebelumnya telah dikemukakan oleh penulis, dapat diambil beberapa kesimpulan 

dari sistem informasi ujian online sebagai berikut: 

1. Setelah dibuatnya sebuah Sistem Ujian Online untuk pelaksanaan Ujian 

Tengah Semester maupun Ujian Akhir Semester pada STIE PGRI 

Sukabumi sudah tidak lagi memakan banyak biaya dan waktu dalam proses 

pelaksanaannya. 

2. Setelah adanya Sistem Ujian Online di STIE PGRI Sukabumi, dapat 

membantu mempermudah dalam proses pelaksanaan Ujian Tengah 

Semester maupun Ujian Akhir Semester bagi dosen dan mahasiswa. 

3. Setelah adanya Sistem Ujian Online di STIE PGRI Sukabumi, dapat 

membantu pihak dosen dalam memberikan penilaian hasil pembelajaran 

mahasiswa dan membantu mahasiswa untuk lebih cepat mendapatkan 

laporan hasil penilian pembelajarannya. 

 

6.2  Saran 

Beberapa saran yang dapat dijadikan catatan untuk pengembangan sistem 

ujian online  yang telah dibangun antara lain: 
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1. Diharapkan untuk pengembangan kedepannya sistem ujian online bukan 

hanya diperuntukkan dalam bentuk soal pilihan berganda, akan tetapi dapat 

diperuntukkan juga dalam bentuk soal essay. 

2. Diharapkan untuk pengembangan kedepannya sistem ujian online ini pada 

tampilan menu tidak hanya mengenai, data, relasi, bank soal, manajemen 

ujian, dan hasil ujian akan tetapi jauh lebih lengkap dari tampilan menu yang 

sudah ada sekarang. 

3. Diharapkan bagi mahasiswa yang tidak sesuai ketentuan untuk mengikuti 

ujian, baik dengan masalah administrasi akademis maupun administrasi 

keuangan akan dapat langsung tersinkronisasikan dengan sistem ujian 

online ini. 

4. Diharapkan dalam pelaksanaan ujian online ini tidak perlu menggunakan 

token, akan tetapi dapat langsung melaksanakan ujian sesuai mata kuliah 

dan dosen yang sudah ditentukan. 

5. Diharapkan pembuatan akun untuk dosen dan mahasiswa dapat dilakukan 

secara langsung oleh pengguna tanpa melibatkan pihak pengembang. 

 

 

 


