
BAB VI 

PENUTUP 

  

Pada bab ini penulis menyampaikan kesimpulan dan saran pengembangan sebagai 

penutup laporan tugas akhir. 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis mengenai pengembangan 

aplikasi mobile akademik dosen  berbasis Web Service di Universitas Widyatama serta 

pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, penulis dapat menarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Dalam pengintegrasian dan penentuan service berhasil mengimplementasikan Service-

Oriented Architecture (SOA) melalui pendekatan sifat dari SOA tersebut. 

2. Dalam pengembagan sistem ini berhasil mengimplementasikan sebuah SOAP web service 

sebagai penghubung atau middleware antara Aplikasi Mobile Akademik Dosen sebagai client 

dengan server.  

3. Pengembangan Aplikasi mobile ini berhasil mengintegrasikan sebuah mobile apps dengan 

tampilan Dinamis atau Responsif kedalam sebuah aplikasi mobile berbasis Android OS 

dengan bantuan fitur Webview yang ada pada Android Studio. 

4. Dengan adanya pengembangan aplikasi mobile ini, diharapkan mampu mengatasi kendala-

kendala yang ada pada sistem yang terdahulu serta memudahkan User dalam proses belajar-

mengajar di Universitas Widyatama. 

 



Pada saat penulisan Tugas Akhir ini juga penulis menemukan kesulitan diantara lain: 

1. Terbatasnya data yang dapat diolah sehingga penulis harus membuat data Dummy dalam 

perancangan aplikasi ini.  

2. Terbatasnya kemampuan PC yang dimiliki penulis sehingga pembuatan aplikasi hanya dapat 

dibuat pada satu platform yaitu Android. Dan saat melakukan testing pada emulator, 

emulator berjalan kurang baik. 

3. Dalam pengembangan sistem ini sistem tidak memiliki notifikasi berdasarkan trigger jadwal 

karena aplikasi dibuat menggunakan class webview, selain itu karena keterbatasan penulis 

dalam penguasaan materi mengenai AJAX sehingga fungsi ini tidak dapat terealisasiskan. 

6.2 Saran 

 Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan,  saran dari penelitian ini untuk 

pengembangan lebih lanjut adalah sebagai berikut: 

1. Menggunakan jenis webservice lain seperti RESTful dan membandingkan hasilnya dengan 

SOAP webservice. 

2. Dibuat sebuah Native Mobile Application karena tidak semua fitur mobile application dapat 

digunakan di Hybrid Mobile Application. 

3. Karena terkendala platform yang digunakan dalam perancangan aplikasi ini, penulis berharap 

untuk kedepannya dalam pengembangannya aplikasi ini dapat dibuat untuk beberapa 

platform seperti Apple iOS, Windows Phone ataupun platform lainnya. 

4. Selain untuk pengembangan fitur kedepannya bisa ditambahkan fitur chat interaktif antara 

Masyarakat kampus Universitas Widyatama serta penambahan sistem perwalian antar Dosen 

dan Mahasiswa. 


