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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tugas akhir yang dilakukan penulis dengan 

topik Pembangunan Perangkat Lunak E-learning Praktikum Perencanaan dan 

pengendalian Produksi Teknik Industri Universitas Widyatama, dapat ditarik 

kesimpulan bahwa : 

a. E-learning yang dibangun memiliki fasilitas ujian online sebagai bahan 

evaluasi dosen, upload tugas pendahuluan, upload tugas laporan praktikum, 

dapat digunakan oleh mahasiswa untuk memenuhi salah satu tugas praktikum, 

dan juga  kompatibel dengan format materi (.doc, .pdf) yang diupload ke 

server oleh dosen bersangkutan, hal ini dikarenakan e-learning yang dibangun 

menghasilkan dokumen yang dapat diunduh oleh mahasiswa sebagai bahan 

untuk menyelesaikan praktikum atau bahan referensi. Dan dengan manfaat 

sistem online yang digunakan membuat pengguna e-learning dapat 

mengaksesnya di manapun, kapanpun yang ada sambungan internetnya.  

b. Dosen dapat mengetahui seberapa pahamnya mahasiswa atas materi yang 

disajikan adalah dengan membandingkan hasil evaluasi yang dilakukan 

mahasiswa dengan hasil minimal yang diharapkan oleh dosen bersangkutan 

pada materi pertemuan tersebut. 

 

6.2 Saran 

Penulis mengakui masih banyak kekurangan pada aplikasi yang dibangun, 

maka dari itu penulis tidak lupa menyampaikan saran-saran pada bagian ini. 

Adapun saran-saran yang ingin disampaikan penulis adalah sebagai berikut : 

a. Aplikasi ini belum dilengkapi sistem backup atau restore data, jadi diharapkan 

untuk menggunakan hosting yang mempunyai fasilitas memudahan dalam 

mengakses database (misal fasilitas CPanel). 

b. Learning Management System yang dibangun hanya bisa membaca file .doc, 

.ppt, .pdf. (document), maka diharapkan untuk pengembangan selanjutnya 

aplikasi bisa membaca semua file (.swf). 
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c. E-learning ini hanya dilengkapi sarana iteraktif antara dosen dan mahasiswa 

dengan menggunakan pengiriman pesan, maka diharapkan untuk 

pengembangan selanjutnya aplikasi interaktif dengan menggunakan chat 

antara dosen dan mahasiswa maupun atara mahasiswa dengan mahasiswa 

lainnya 

d. E-learning  ini hanya dibatasi untuk mahasiswa teknik industri universitas 

widyatama, khususnya mahasiswa yang mengambil mata kuliah Praktikum 

Perencanaan dan pengendalian Produksi, maka diharapkan untuk 

pengembangan selanjutnya dapat digunakan untuk mata kuliah dan praktikum 

laiinya. 

 


