
 
 

BAB V 
KESIMPULAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan judul “Perancangan dan 

Implementasi Aplikasi Sistem Pendaftaran Sidang KP, Skripsi dan Tesis Online 

Dengan Metode Scrum”, penulis mengembangkan sebuah website  untuk 

mempermudahkan pendaftaran sidang kp, skripsi dan tesis mahasiswa UIB yang dapat 

diakses oleh seluruh mahasiswa UIB beserta karyawan UIB pada bagian BAAK dengan 

link url http://daftarsidang.uib.ac.id. Berdasarkan pengimplementasian sistem pendaftaran 

online tersebut, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Sebelum implementasikan sistem pendaftaran sidang online, mahasiswa UIB 

harus menghadirkan fisik ke BAAK untuk melakukan proses pendaftaran 

sidang kp, skripsi dan tesis. 

2. Metode pengembangan aplikasi sistem informasi ini menggunakan metode 

scrum. 

3. Hasil akhir perancangan ini menghasilkan sebuah sistem informasi yang dapat 

membantu mahasiswa dalam melakukan pengajuan pendaftaran sidang kp, 

skripsi dan tesis secara online tanpa harus menghadirkan fisik ke kampus. 

4. Hasil akhir perancangan ini menghasilkan sebuah sistem informasi yang dapat 

membantu BAAK dalam mengakses, melacak serta menerima pendaftaran 

sidang kp, skripsi dan tesis. 

5. Penggunan sistem pendaftaran online ini diwajibkan oleh semua mahasiswa 

UIB karena BAAK melakukan pantuan serta pengelolaan data pendaftaran 

sidang melalui sistem ini. 
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5.2 Saran 

Dalam rangka menyempurnakan sistem pendaftaran online yang dibangun, 

adapun saran-saran yang ingin penulis sampaikan yaitu sebagai berikut: 

1. Sistem bisa diintegrasikan kepada aplikasi-aplikasi UIB lainnya seperti aplikasi 

perpustakaan sehingga staf perpustakaan bisa mengetahui daftar dari mahasiswa 

yang sudah pernah daftar sidang, dan aplikasi student activity sehingga 

mahasiswa tidak perlu untuk memasukan prestasi dan sertifikasi pada dua 

aplikasi yang berbeda. 

2. Pengembangan aplikasi android atau ios dan sebagainya khususnya platform 

mobile bagi mahasiswa UIB. 

3. Dapat melakukan survey kepada mahasiswa yang pernah menggunakan sistem 

pendaftaran online ini supaya bisa mengetahui keluhan tentang sistem kemudian 

melakukan perbaikan kepada sistem terhadap hasil survey untuk meningkatkan 

tingkat kepuasan pengguna terhadap sistem. 
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