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BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari tiap-tiap bab tugas akhir ini, maka diperoleh

kesimpulan sebagai berikut:

(1) Telah berhasil membangun Mading Online jurusan Sistem Informasi yang

menarik dan mudah di akses oleh mahasiswa atapun pihak jurusan

(2) Mading Online ini dapat menyampaikan informasi non-formal dengan mudah,

cepat dan untuk mudah diakses.

(3) Mading Online bisa menjadi wadah bagi mahasiswa untuk berkreatifitas .

(4) Secara keseluruhan kualitas kegunaan yang paling baik yaitu website

menyediakan interaksi yang jelas dan dapatdi mengerti sedangkan yang paling

buruk yaitu website tidak memiliki kompetisi, sehingga website cenderung

memiliki kualitas kegunaan yang cukup baik. Kemudian kualitas kegunaan

(usability) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pengguna

(user satisfaction) dengan nilai regresi sebesar 0.27

(5) Secara keseluruhan kualitas informasi yang paling baik yaitu pada website

menyediakan informasi yang dapat dipercaya sedangkan yang paling buruk

yaitu website tidak menyediakan informasi yang detail, sehingga website

cenderung memiliki kualitas informasi yang kurang baik. Kemudian kualitas

informasi (information quality) berpengaruh positif dan signifikan terhadap

kepuasan pengguna (user satisfaction) dengan nilai regresi sebesar 0.02

(6) Secara keseluruhan kualitas interaksi pelayanan yang paling baikya itu pada

website memberikan keamanan sedangkan yang paling buruk yaitu website

tidak memberikan kemudahan untuk menyampaikan masukkan (feed back),

sehingga website cenderung memiliki kualitas interaksi pelayanan yang kurang

baik. Kemudian kualitas interaksi pelayanan (service interaction) berpengaruh
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positif dan signifikan terhadap kepuasan pengguna (user satisfaction) dengan

nilai regresi 113

6.2 Saran

Saran yang dapat diberikan untuk pengembangan sistem dimasa yang akan

datang adalah sebagai berikut:

(1) Diharapkan pada Mading Online fitur di perbanyak seperti mahasiswa dapat

mengaupload berita yang di peroleh ataupun hasil kreasinya sendiri tanpa

melalui administrator.

(2) Mading Online diharapkan juga dapat digunakan pada ruang lingkup Fakultas

hingga Universitas, agar informasi mading yang seharusnya menjadi value bagi

peningkatan kreatifitas dan ide mahasiswa dapat dikelola dengan baik,

terstruktur, terpusat serta berkelanjutan.


