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BAB VI Penutup 
  

 Pada bab ini akan dipaparkan kesimpulan dari pengerjaan proyek Tugas 

Akhir berupa kios informasi untuk Fakultas Teknologi Informasi UKM Bandung. 

Selain itu juga akan dipaparkan saran yang mungkin berguna untuk 

pengembangan kios informasi ini di masa yang akan datang. 

 

VI.1 Kesimpulan 

 Dalam proyek Tugas Akhir ini telah berhasil dibuat sebuah kios informasi 

yang menyediakan informasi-informasi mengenai Fakultas Teknologi Informasi 

UKM yang dibutuhkan oleh calon-calon mahasiswa baru. Aplikasi web ini 

diharapkan mampu menjadi alternatif penyedia informasi selain HUMAS, brosur-

brosur dan website Fakultas Teknologi Informasi (www.itmaranatha.org). 

 Dengan tersedianya kios informasi ini maka calon-calon mahasiswa 

mendapatkan satu lagi alternatif penyedia informasi yang dapat dipilih. Hal ini 

akan memberikan kenyamanan bagi mereka yang lebih suka untuk menjelajahi 

sebuah aplikasi web untuk mendapatkan informasi. 

 Walaupun  kios informasi ini menyediakan informasi yang lebih lengkap 

dibandingkan dengan brosur yang lebih terbatas, kios informasi ini tidak dibuat 

untuk menggantikan fungsi HUMAS dalam memberikan informasi bagi calon-

calon mahasiswa. Namun kios informasi ini akan banyak membantu HUMAS 

menjawab pertanyaan-pertanyaan umum yang mungkin muncul dari calon-calon 

mahasiswa. Sedangkan untuk pertanyaan-pertanyaan khusus, pihak HUMAS 

dapat memberikan jawaban dan solusi yang disertai pertimbangan-pertimbangan 

sesuai dengan situasi dan kondisi pribadi dari calon-calon mahasiswa. 
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VI.2 Saran 

 Berikut ini akan dipaparkan saran-saran pengembangan bagi kios 

informasi Fakultas Teknologi Informasi, supaya di masa yang akan datang, kios 

informasi ini dapat menjadi penyedia informasi yang lebih baik. 

o Di masa yang akan datang, apabila data-data mengenai mata kuliah 

Program Competency sudah memiliki format yang sama dengan mata 

kuliah pada jurusan yang lain, data mata kuliah untuk Program 

Competency pada database sebaiknya digabungkan dengan data mata 

kuliah yang lain. Hal ini untuk lebih meningkatkan efisiensi dari 

pengunaan database. 

o Ditambahkan halaman alumni lulusan Fakultas Teknologi Informasi UKM 

yang lulus dengan nilai di atas rata-rata. Halaman ini dapat berisi sedikit 

data pribadi dan profesi alumni setelah lulus kuliah. 

o Ditambahkan lagu yang menjadi latar belakang suara kios informasi ini. 

o Ditambahkan galeri foto event-event yang terjadi di Fakultas Teknologi 

Informasi, misalnya foto ketika seminar, dan lain-lain. 

o Menggunakan layar touch screen.  

 


