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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 Training Management System merupakan sistem yang diimplementasikan 

untuk menunjang kegiatan pengembangan yang dilakukan Departemen 

Learning & Development (L&D) pada Kompas Gramedia. Training 

Management System diimplementasikan dengan metode Rapid Application 

Development (RAD) yang terdiri dari 3 fase.  

 Pada fase pertama, mengumpulkan requirement yang diperlukan. Setelah 

itu digambarkan ke dalam Data Flow Diagram (DFD) dan merancang 

pengambilan data dari SAP menggunakan Business Application Programming 

Interface (BAPI). Fase kedua, menggambarkan rancangan user interface 

berdasarkan requirement. Fase ketiga, menerjemahkan hasil rancangan user 

interface ke dalam bahasa pemrograman (coding). 

 Training Management System yang diimplementasikan sudah terintegrasi 

antara front-end (HR Portal) dan back-end (SAP). Kemudian, para karyawan 

juga dapat langsung mengetahui training yang wajib diikutinya dan dapat 

langsung melakukan pendaftaran training secara mandiri (self service), serta 

para atasan/pimpinan unit mengetahui dan memantau training yang wajib 

diikuti bawahannya. Selain itu, Departemen Learning & Development (L&D) 

dapat menganalisa pelaksanaan training dengan lebih baik. 
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5.2 Saran 

 Dalam pelaksanaan implementasi Training Management System pada 

Kompas Gramedia, beberapa saran yang dapat diusulkan adalah: 

1. Dibuat versi mobile. 

2. Menambahkan fitur coaching & counseling. 

3. Diintegrasikan dengan performance management karyawan. 

4. Diintegrasikan dengan sumber materi pembelajaran yang lain 

(coorpacademy.com). 

5. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat memperhatikan 

kelengkapan data yang diturunkan dari SAP agar informasi yang 

disediakan dapat lebih lengkap dan informatif. 
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