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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada Bab IV, maka dapat 

diambil simpulan sebagai berikut: 

1. Perangkat lunak Sistem Manajemen Perpustakaan SD Muhammadiyah 

Condongcatur Yogyakarta berbasis Web dibangun berdasarkan kerangka 

kerja pada software process yang terdiri dari communication, planning, 

modeling, construction, dan deployment. Kerangka kerja pada software 

process tersebut dilaksanakan dengan model prototyping. Model prototyping 

dipilih karena pustakawan dapat melakukan evaluasi secara berkala sehingga 

perangkat lunak yang dibangun dapat memenuhi keinginan pustakawan. 

Pelaksanaan model prototyping dimulai dari komunikasi dengan pustakawan. 

Komunikasi digunakan untuk mengetahui sistem manajemen yang sudah 

berjalan, masalah yang dialami pustakawan dalam mengelola perpustakaan, 

dan harapan pustakawan terhadap sistem baru. Langkah yang dilakukan 

setelah proses komunikasi adalah membuat rencana dan desain secara cepat 

untuk membangun perangkat lunak. Perangkat lunak dibangun dengan 

CodeIgniter (CI) Web application framework. CI dipilih karena CI memiliki 

dokumentasi yang jelas dan lengkap. Pustakawan mengevaluasi perangkat 

lunak yang dibangun tersebut secara berulang hingga sesuai kebutuhan. 

2. Perangkat lunak Sistem Manajemen Perpustakaan SD Muhammadiyah 

Condongcatur Yogyakarta berbasis Web layak berdasarkan aspek kualitas 

internal dan kualitas eksternal ISO/IEC 9126. Kualitas internal terdiri dari 
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aspek maintainability dan portability. Kualitas eksternal terdiri dari aspek 

interoperability, suitability, security, usability, time behavior, dan maturity. 

Hasil evaluasi kualitas internal dan eksternal berdasarkan ISO/IEC 9126 

dijabarkan sebagai berikut: 

a. Tidak ada modul HMVC berkriteria Maintainability Index (MI) rendah 

membuktikan bahwa Web memenuhi aspek kualitas maintainability. 

b. Web dapat diakses di semua Web browser berbasis desktop tanpa kehilangan 

semua fungsionalitasnya membuktikan bahwa Web memenuhi aspek kualitas 

portability. 

c. Perhitungan menggunakan rumus evaluasi interoperability oleh ISO/IEC 9126 

menghasilkan nilai X = 1 membuktikan bahwa Web sangat baik dari aspek 

kualitas interoperability. 

d. Perolehan persentase nilai suitability sebesar 85,83% membuktikan bahwa 

Web sangat layak dari aspek kualitas suitability. 

e. Web tidak memiliki celah keamanan menurut Marco, Nuno, dan Henrique 

(2009) membuktikan bahwa Web memenuhi aspek kualitas security. 

f. Perolehan persentase nilai usability sebesar 84,63% membuktikan bahwa 

Web layak dari aspek kualitas usability. 

g. Perolehan response time tertinggi sebesar 0,94 detik dengan tool Loadster 

melalui Web browser Internet Explorer  membuktikan bahwa Web memenuhi 

aspek kualitas time behavior. 

h. Perolehan persentase terendah “Pages dan Hits” sebesar 98,66% dengan tool 

Loadster melalui Web browser Opera membuktikan bahwa Web memenuhi 

aspek kualitas maturity. 
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B. Saran 

Berdasarkan simpulan yang telah diuraikan, maka saran yang dapat 

diberikan adalah sebagai berikut: 

1. Proses membangun perangkat lunak sebaiknya tidak hanya melibatkan 

pustakawan di SD Muhammadiyah Condongcatur Yogyakarta, tetapi juga 

melibatkan pustakawan di luar SD Muhammadiyah Condongcatur Yogyakarta 

sebagai second opinion. Jika hal ini dilaksanakan, maka perangkat lunak yang 

dibangun dapat lebih memenuhi keinginan pustakawan SD Muhammadiyah 

Condongcatur Yogyakarta, bahkan dapat memberikan terobosan baru dalam 

memperbaiki sistem manajemen perpustakaan di SD Muhammadiyah 

Condongcatur Yogyakarta. 

2. Kriteria kualitas usability dapat ditingkatkan menjadi sangat layak jika sistem 

dibangun lebih fleksibel terhadap kebutuhan pustakawan dan interface lebih 

menarik. Pengembangan yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut: 

a. Web menyediakan fasilitas perubahan nominal denda. Hal ini bermanfaat jika 

sewaktu-waktu terjadi perubahan denda yang harus dibayar oleh siswa. 

b. Interface Web dibuat lebih menarik, salah satu contohnya adalah font yang 

beragam. Jika interface semakin menarik, maka pustakawan diharapkan 

semakin semangat dalam bekerja. 
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