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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan dari hasil penelitian dan perancangan modul chatbot pusat 

informasi pada aplikasi “UMN Bulletin” menggunakan Ionic framework dengan 

pendekatan machine learning. dapat diambil 2 buah kesimpulan untuk menjawab 

rumusan masalah yang ada, jawaban daripada rumusan masalah tersebut ialah, 

modul chatbot yang telah diterapkan pada aplikasi UMN Bulletin dapat bekerja 

sebagai alat bantu bagi staf student service dan menjadi pusat informasi bagi 

mahasiswa Universitas Multimedia Nusantara. Karena belum dilakukan pengujian 

pada teknologi chatbot yang telah diterapkan akan  perbandingan kualitas layanan 

yang sesuai dengan kualitas layanan staf student service dalam bidang komunikasi 

dengan mahasiswa, maka dari itu belum dapat ditarik kesimpulan chatbot yang 

diterapkan sudah dapat menyesuaikan kualitas layanan dengan staf student service 

dan kualitas layanan chatbot dirasa masih belum sepadan dikarenakan chatbot 

hanya baru dapat menjawab pertanyaan dari mahasiswa tetapi belum bertindak 

layaknya manusia dan memberikan user experience yang baik bagi mahasiswa 

Universitas Multimedia Nusantara.  
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5.2. Saran 

Berdasarkan pengerjaan perancangan dan hasil testing pada modul chatbot 

di aplikasi “UMN Bulletin” masih ada beberapa hal yang dapat dikembangkan 

selanjutnya yaitu: 

1. Chatbot dapat dikembangkan lebih jauh dengan penerapan natural 

language processing ataupun machine learning, baik dari sisi training 

phrase terhadap chatbot yang dapat dilakukan saat ini, atau dengan 

pengembangan penggunaan teknik yang lebih baik daripada rule-based 

keyword matching. 

2. Meningkatkan waktu respons agar user experience dapat menjadi lebih 

baik. 
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