
 

BAB V 

 SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, analisis, perancangan sistem, dan pembuatan 

program sampai dengan tahap penyelesaian, maka dapat ditarik kesimpulan antara 

lain : 

1. Sistem Informasi Event Pada Informatika UII memiliki fitur 

notifikasi, buku alamat, undangan event ke member lain, mengunggah 

ke facebook dan twitter, pelaporan publikasi, tanya jawab antar 

member, maupun dengan administrator, dan memiliki kalender 

agenda untuk melihat bila event memiliki lebih dari satu agenda, 

sehingga dapat memudahkan dalam publikasi informasi event pada 

lingkungan Civitas Akamedika Jurusan Informatika UII.  

2. Sistem Informasi Event Pada Informatika UII meminimalisir bila 

terjadi kesamaan informasi publikasi yang telah ada. 

3. Sistem Informasi Event Pada Informatika UII memiliki antarmuka 

yang responsive sehingga dapat diakses dengan browser pada gadget. 

4. Sistem Informasi Event Pada Informatika UII dapat digunakan secara 

langsung dengan menggunakan webhost IDHostinger.com atau web 

dedicated cloud pada Eviacloud.com dengan fasilitas cURL, PHP 5.4,  

tidak ada block server terhadap proses otentikasi API, domain tidak 

dianggap malicious oleh Facebook Application.  

5.2 Saran 

Berdasarkan kekurangan dan keterbatasan yang terdapat pada Sistem 

Informasi Event Pada Informatika UII, maka saran untuk penelitian selanjutnya 

antara lain: 
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1. Sistem ini belum ada notifikasi saat menghapus data publikasi oleh 

pengunggah kepada Member yang mengikuti event, sehingga pada 

penelitian selanjutnya dapat dikembangkan. 

2. Mengembangkan desain dan penerapan antarmuka untuk publikasi 

tanpa poster agar lebih menarik, namun tetap memperhatikan halaman 

dapat diakses dengan ringan. 

3. Hosting menggunakan dedicated webhost yang memenuhi syarat 

untuk hosting sistem informasi ini dengan unlimited bandwidth, agar 

sistem informasi ini tidak mengalami down, karena API 

menggunakan bandwidth yang besar dan  Notifikasi terus melakukan 

update info dengan refresh otomatis. 

4. Sistem ini dapat dikembangkan lagi menjadi lebih besar dan menarik 

dengan terus melihat perkembangan API yang disediakan oleh 

facebook, twitter, jejaring sosial lainnya dengan trend komunikasi di 

dalamnya, dan melihat perkembangan sistem sejenis (party planning 

service) agar dapat digunakan layaknya sosial media khusus event 

untuk Civitas Akademika Informatika UII. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


