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BAB VI 

PENUTUP 

 

Pada BAB VI bagian penutup berisi kesimpulan dan saran dari penulis 

berkaitan dengan Sistem Reminder Untuk Kegiatan Akademik dan Non 

Akademik Berbasis SMS Broadcast. 

 

6.1  Kesimpulan 

 Dari pelaksanaan tugas akhir dan pembangunan Sistem Reminder Untuk 

Kegiatan Akademik dan Non Akademik Berbasis SMS Broadcast ini, mulai dari 

tahap analisis sistem, perancangan sistem sampai implementasi sistem, dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Aplikasi ini dapat menyampaikan informasi kegiatan akademik yang ada di 

Universitas Widyatama kepada pihak penerima informasi, yaitu mahasiswa 

dan orang tua/wali dengan lebih efisien. Waktu yang digunakan relative lebih 

cepat, dari semula membutuhkan waktu paling cepat sekitar 24,2 jam (1 hari) 

setiap pengiriman informasi sampai ke rumah orang tua mahasiswa apabila 

domisili orang tua mahasiswa berada di kota Bandung, sekarang hanya 

membutuhkan waktu paling cepat 0,137 jam (50 detik) setiap pengiriman 

informasinya apabila tidak ada gangguan sinyal dari operator. Dan biaya yang 

dikeluarkan juga relative lebih murah, system lama membutuhkan biaya 

Rp.4.620 setiap pengiriman sedangkan dengan sistem baru yang dibuat hanya 

membutuhkan biaya Rp.150 untuk pengiriman SMS. Kecepatan penyampaian 

informasi dinilai dapat mengurangi kesalah pahaman informasi yang 

sebelumnya terlambat tersampaikan atau kesalahan waktu dan tempat 

pelaksanaan. Setelah dibandingkan dengan sistem lama, sistem yang baru 

memiliki kenaikan efektifitas 44.94 %. 

2. Dalam aplikasi ini mahasiswa dapat ikut serta menyampaikan informasi 

mengenai kegiatan non akademik yang berlangsung di Universitas 
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Widyatama. Informasi dikirimkan kepada mahasiswa lain melalui media 

SMS, dan sebelumnya ada fungsi kontrol dari administrator. 

3. Aplikasi ini memudahkan orang tua/wali mendapatkan laporan ketidak 

hadiran anaknya di kelas saat anak tersebut telah tiga kali tidak hadir di kelas 

tanpa keterangan. Informasi disampaikan langsung kepada orang tua/wali 

melalui media SMS langsung pada saat akademik menginput data kehadiran 

mahasiswa yang sudah tiga kali tidak hadir tanpa keterangan di kelas, 

sehingga hal ini diharapkan dapat mengantisipasi kehadiran mahasiswa yang 

nantinya akan berdampak besar terhadap nilai akhir mahasiswa setiap 

semester. 

  

6.2  Saran 

 Adapun saran-saran yang ingin disampaikan guna mengatasi kekurangan 

pada aplikasi ini dan untuk pengembangan lebih lanjut bagi pembaca tugas akhir 

ini secara umum adalah sebagai berikut: 

1. Aplikasi ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan penggunaan teknologi 

yang lebih baik yaitu GPS (Global Positioning System) sehingga dapat 

memberikan informasi untuk memandu pengguna mengetahui lokasi kegiatan 

berlangsung. 

2. Untuk penggunaan layanan penyajian informasi melalui SMS kepada 

konsumen, pengoperasiannya diharapkan menggunakan jalur SMS Center 

dengan penggunaan short code (nomor pendek) agar mahasiswa dan orang 

tua/wali dapat mudah mengingat nomor.  

3. Untuk penggunaan bahasa dapat dirubah menjadi bahasa inggris, sebagai 

bahasa internasional, karena Universitas Widyatama tidak hanya menerima 

mahasiswa dengan kewarganegaraan Indonesia saja. 

 

 


