
BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1 Kesimpulan  

Adapun kesimpulan yang didapatkan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Sistem Informasi Alumni Teknik Industri (SATIN) dibangun berbasis website 

dan android dengan tujuan untuk dapat membantu pelaksanaan tracer study 

untuk menentukan Relevansi kurikulum dengan lulusan di dalam dunia kerja. 

Pelaksanaan tracer study dengan menggunakan Sistem Informasi Alumni 

Teknik Industri (SATIN), mendapatkan hasil bahwa Kurikulum yang ada 

pada Jurusan Teknik Industri adalah 100% RELEVAN dengan Lulusan di 

dalam dunia kerja. 

2. Penilaian terhadap sistem yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui tingkat 

kepuasan alumni dalam menggunakan sistem informasi alumni. Selain itu 

juga memiliki tujuan untuk melihat seberapa jauh sebuah sistem bisa 

digunakan, baik dari segi kebutuhan dan mudah digunakan hingga tampilan 

sistem yang menarik dan nyaman pada saat digunakan.  Berdasarkan 

perhitungan skala likert, semua pertanyaan yang diajukan untuk penelitian 

sistem termasuk ke dalam rating scale yang sangat setuju, dengan rata-rata 

persen keberhasilan sebesar 84,7%. Secara keseluruhan persentase 

keberhasilannya adalah 84,7% dari 100% keberhasilan yang diinginkan. 

 

6.2 Saran 

Beberapa saran yang dapat diberikan penulis sehubung dengan penelitian 

ini, adalah: 

1. Untuk menambahkan beberapa fitur yang dibutuhkan pada Sistem Informasi 

Alumni Teknik Industri (SATIN), sehingga sistem informasi ini dapat 

dijadikan forum komunikasi, diskusi, silaturahmi maupun pencarian 

lowongan pekerjaan bagi fresh graduated di Jurusan Teknik Industri. 
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2. Untuk kedepannya penulis berharap sistem baru ini bisa dikembangkan 

kembali menjadi sistem yang dapat terhubung dengan sistem akademik 

lainnya dengana harapan mampu meningkatkan efektivitas penyampaian 

informasi. 

3. Untuk penelitian selanjutnya dalam menentukan relevansi kurikulum dengan 

lulusan Teknik Industri di dalam dunia pekerjaan, sebaiknya dilakukan 

perbaikan berkelanjutan (continuous improvement) kembali pada terjemahan 

capaian pembelajaran lulusan. Karena terjemahan yang digunakan pada 

penelitian ini masih bersifat umum, sehingga untuk selanjutnya terjemahan 

capaian pembelajaran dibuat lebih bersifat kompleks. 

4. Penelitian ini baru mengukur relevansi kurikulum dengan lulusan teknik 

industri di dalam dunia kerja berdasarkan capaian pembelajaran lulusan yang 

ada di Jurusan Teknik Industri dengan bidang pekerjaan yang sedang 

ditekuni, belum mengukur kesesuaian upah ataupun gaji terhadap lulusan 

Teknik Industri dan lama waktu tunggu kerja lulusan Teknik Industri. 

Sehingga, diperlukannya penelitian lanjutan serta penelitian secara periodik 

untuk memelihara relevansi kurikulum dengan lulusan Teknik Industri di 

dalam dunia pekerjaan. 


