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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Kesimpulan yang didapatkan dari penilitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Informasi mengenai akademik Universitas Multimedia Nusantara 

dapat diakses dengan baik melalui portal WIKI UMN yang sudah 

dibuat dengan sangat mudah dalam penggunaannya. Sesuai dengan 

kategori-kategori yang dialamnya terdapat kategori Biro Administrasi 

Akademik dan Kemahasiswaan, Program Studi, Profile Fakultas, 

Kalender akademik, Buku Panduan Akademik dan juga menyediaakan 

informasi pengetahuan seseorang yang mungkin tidak dimiliki oleh 

banyak orang. Informasi yang ada dalam portal WIKI UMN disajikan 

dengan menggunakan metode HCDID (Human Centered Distributed 

Information Design) dimana manusia adalah sebagai sumber dari 

ditampilkannya data yang ada. 

2. Informasi mengenai akademik ini dapat diakses dimana saja melalui 

website WIKI UMN dimana didalam website tersebut terdapat tulisan-

tulisan, gambar dan video dan menggunakan CMS MediaWiki. Data 

yang dikumpulkan menggunakan metode HCDID (Human Centered 

Distributed Information Design). 

3. Informasi yang didapatkan sudah diatur oleh masing-masing PIC 

kategori, kemudian konten didalamnya sudah mendapatkan informasi 
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terkait akademik. Seperti adanya penggantian kurikulum baru, 

perubahan prodedur, kalender akademik yang baru sesuai tahun ajaran 

berlaku. Hak akses akan diberikan oleh setiap PIC kategori, dan setiap 

user akan mendapatkan level akses, sehingga tidak ada user lain yang 

bisa mengubah isi konten yang tidak pada levelnya. 

4. Berdasarkan hasil survey pengukuran tingkat kesuksesan WIKI UMN 

bahwa Knowledge Management System WIKI UMN sudah sukses 

dalam memberikan informasi terkait akademik, karena pertanyaan 

hasil survey memiliki presentase jawaban “Ya” diatas 50 persen. 

5.2 Saran 

Saran untuk penelitian selanjutnya dan Universitas Multimedia Nusantara atau 

mahasiswa yang akan melakukan pengembangan KMS dari penulis yaitu: 

1. UMN dapat membentuk sebuah tim yang khusus untuk menangani 

KMS ini agar lebih fokus dalam pemeliharaan baik dari sistem 

maupun konten didalamnya serta mendapatkan informasi yang lebih 

banyak lagi. 

2. KMS ini sudah siap digunakan, dan sudah ditambahkan konten 

BAAK, Prosedur-prosedur, Program Studi, Profile Fakultas dan juga 

User Guide. Untuk kedepannya masih perlu dilakukan penambahan 

konten-konten pada masing-masing PIC pada setiap kategori. 
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