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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Metode H-WEMA telah berhasil diimplementasikan untuk prediksi data 

pemakaian resource Moodle e-learning UMN berbasis plug-in Moodle. Hal ini 

dibuktikan oleh hasil uji coba aplikasi yang menunjukkan hasil prediksi pemakaian 

resource Moodle e-learning UMN, hasil penghitungan MSE, dan hasil penghitungan 

MAPE secara manual dan melalui aplikasi menghasilkan nilai yang sama. 

Hasil uji coba prediksi yang telah dilakukan menggunakan data pemakaian 

resource Moodle e-learning UMN per bulan September 2015 sampai Juni 2017 

menghasilkan nilai MSE sebesar 326.260.869,85 dan nilai MAPE sebesar 72,05%. 

Hasil prediksi pemakaian resource Moodle e-learning UMN menjadi tidak relevan 

jika terdapat data kosong beruntun dalam periode tersebut. Jumlah data yang 

digunakan tidak mempengaruhi akurasi hasil prediksi pemakaian resource Moodle e-

learning UMN. Dibutuhkan nilai beta yang besar jika data pemakaian resource 

Moodle e-learning UMN yang digunakan memiliki kenaikan dan penurunan data 

yang signifikan. Dibutuhkan nilai alpha yang kecil jika data pemakaian resource 

Moodle e-learning UMN membentuk pola tren yang stabil. Hasil prediksi pemakaian 

resource Moodle e-learning UMN menggunakan data bulanan lebih stabil 

dibandingkan menggunakan data harian. 
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5.2 Saran 

Adapula beberapa saran agar sistem ini dapat bekerja lebih maksimal antara 

lain. 

1. Menggunakan metode atau algoritma lain untuk memprediksi pemakaian 

resource Moodle e-learning UMN. 

2. Menggunakan metode H-WEMA untuk memprediksi pemakaian resource 

lainnya seperti pemakaian CPU dan memory RAM pada e-learning UMN. 
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