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V BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diperolehlah beberapa 

kesimpulan yang dijabarkan sebagai berikut: 

1. Metode Weighted Sum Model (WSM) telah berhasil diimplementasikan pada 

aplikasi UMN Bulletin untuk rekomendasi informasi berdasarkan pada minat 

pengguna. Minat didasari pada teori Holland yang membagi manusia menjadi 

enam tipe. Bobot dari tiap tipe minat didapat dari persentase ketika 

mahasiswa pertama kali menggunakan aplikasi dan mahasiswa dapat 

mengganti bobot dari tiap tipe minatnya melalui laman Profil. Nilai dari 

informasi terhadap tiap tipe minat ditentukan saat informasi tersebut 

dimasukkan ke dalam aplikasi. Kemudian bobot dari mahasiswa akan 

digunakan untuk mendapatkan total nilai dari tiap informasi. Daftar informasi 

yang akan ditampilkan, diurutkan dari total nilai informasi terbesar hingga 

terkecil.  

2. Dari hasil kuesioner berdasarkan pada metode End-User Computing 

Satisfaction (EUCS) terhadap 156 mahasiswa UMN, implementasi metode 

WSM pada aplikasi UMN Bulletin untuk rekomendasi informasi berdasarkan 

minat pengguna mendapatkan nilai sebesar 79.87%. Nilai terbesar terdapat 

pada variabel timeliness dari aplikasi sebesar 80.51% dan nilai terkecil 

terdapat pada variabel format dari tampilan aplikasi sebesar 78.78%. Dengan 

hal ini, dapat disimpulkan bahwa mahasiswa UMN puas terhadap 
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pengimplementasian WSM untuk rekomendasi informasi pada aplikasi 

mobile bulletin berdasarkan pada minat pengguna.  

3. Dari Content Management System sudah memudahkan dalam pengelolaan 

informasi untuk mahasiswa. Wawancara dilakukan dengan Citrandika 

Selarosa selaku Manager dari Internal Student Affair, Aryo Gurmilang selaku 

Staff dari Student Development, Seto Baskoro selaku Staff dari Student 

Development, Deborah Megan selaku Koordinator Public Relation (PR) 

BEM UMN periode 2016/2017, dan Christofer Derian selaku Anggota PR 

BEM UMN periode 2016/2017. Kelimanya menyatakan bahwa dimudahkan 

dengan adanya aplikasi ini, dimana penyebaran informasi dapat dilakukan 

dengan satu aplikasi saja dan penambahan informasi baru dapat dilakukan 

dimana saja dan kapan saja. Formulir penambahan informasi juga mudah 

dimengerti bahkan oleh pengguna baru sekalipun. Selain itu, dengan adanya 

skala Likert dalam pembobotan informasi dapat membuat mahasiswa UMN 

dikotak-kotakan berdasarkan minatnya. Penggunaan rekomendasi cukup 

penting untuk menyaring dan meruncingkan informasi-informasi agar sesuai 

dengan mahasiswa. Citra berpendapat bahwa tampilan pada aplikasi mobile 

mudah untuk digunakan, hal ini disebabkan karena adanya gambar dan tulisan 

yang jelas untuk menampilkan rekomendasi informasi.  

5.2 Saran 

1. Berdasarkan hasil pengujian terhadap mahasiswa UMN, diharapkan adanya 

penambahan fitur lain, seperti pendaftaran seminar, pendaftaran acara, dan 

informasi berdasarkan pada Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa (SKKM), 
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sehingga aplikasi ini dapat menjadi aplikasi utama bagi kegiatan non-

akademik. 

2. Perlunya pengkajian lebih dalam mengenai pembobotan informasi pada sisi 

administrator. Hal ini didasari dari hasil wawancara dengan Christofer Derian 

selaku Anggota Public Relation BEM UMN periode 2016/2017, sehingga 

informasi yang direkomendasikan dapat lebih akurat lagi.
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