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BAB VI 

KESIMPULAN 

 

6.1.  Kesimpulan 

Berdasarkan seluruh kegiatan usulan penelitian yang telah penulis   

lakukan pada Pendaftaran dan Penilaian Skripsi Program Studi Teknik 

Informatika UMMI berbasis Web,  yang  kemudian  membuatkan  

perancangan atau rencana awal usulan penelitian dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Website ini dapat mempermudah mahasiswa dalam melakukan 

pendaftaran usulan penelitian skripsi dan pendaftaran skripsi secara 

online. 

2. Website ini dapat menjadi media penyimpanan data skripsi sehingga 

data skripsi tidak akan hilang atau rusak. 

3. Website ini dapat membantu dosen dalam mengolah nilai usulan 

penelitian dan nilai skripsi dan waktu yang dibutuhkan dalam proses 

pengerjaannya lebih cepat daripada menggunakan Microsoft Excel. 

4. Website ini dapat menyimpan data rekap proses pembimbingan skripsi 

dari awal hingga akhir skripsi. 

5. Website ini dapat mempermudah mahasiswa dalam mencari bahan 

referensi skripsi karena data skripsi tersimpan dan tersusun rapi di 

website ini. 

6. Website ini dapat mempermudah mahasiswa dalam mendapatkan 

informasi skripsi , seperti informasi daftar peserta usulan penelitian 

dan peserta skripsi, informasi nilai atau hasil dari sidang usulan 

penelitian skripsi dan sidang skripsi dengan lebih cepat. 

7. Website ini dapat membantu dosen dalam menentukan dosen 

pembimbing terutama dalam perubahan usulan pembimbing dan 

perubahan jadwal sidang sehingga mengurangi resiko tidak 
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mendapatkan pembimbing dan bentroknya jadwal sidang antar dosen 

pembimbing. 

8. Website ini dapat membantu ketua prodi dalam melakukan monitoring 

pembimbingan terhadap dosen yang membimbing. 

 

6.2.  Saran 

 Pendaftaran dan Penilaian Skripsi Program Studi Teknik 

Informatika UMMI berbasis Web ini masih banyak kekurangan dan dapat 

dikembangkan lebih lanjut dengan perkembangan spesifikasi kebutuhan 

pengguna sistem yang harus dipenuhi dalam mencapai tahap yang lebih 

tinggi dan kinerja sistem yang lebih baik. Berikut beberapa saran untuk 

pengembangan lebih lanjut. 

1. Diharapkan menambah fitur Sign-up (daftar) agar dosen dan mahasiswa 

bisa melakukan pendaftaran secara mandiri. 

2. Diharapkan menambah fitur konsultasi agar mahasiswa dapat lebih 

memahami poin-poin apa saja yang harus direvisi pada saat bimbingan. 

3. Diharapkan tampilan antarmuka dibuat lebih menarik.  


