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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisa data statistik mengenai hasil penerimaan 

SIBIMTA di Universitas Negeri Yogyakarta dapat disimpulkan bahwa 

penerapan sistem informasi ini masih belum berhasil secara maksimal dalam 

membantu mahasiswa untuk bimbingan tugas akhir. Keberhasilan dari 

penerapan SIBIMTA hanya dipengaruhi oleh lima faktor yaitu information 

quality, effort expectancy, performance expectancy, social influence dan 

facilitating conditions. Mahasiswa memilki keinginan yang kuat untuk 

menggunakan SIBIMTA karena ada dorongan atau paksaan dari regulasi 

kampus serta tersedianya kondisi fasilitas yang memadai.  

Beberapa kasus yang terjadi dalam penerapan SIBIMTA, dapat 

disimpulkan bahwa untuk mengimplementasikan suatu sistem, 

membutuhkan waktu yang cukup lama agar sistem tersebut dapat diterima 

secara merata di semua kalangan. 

B. Implikasi 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlunya sosialisasi dalam 

menerapkan sebuah sistem informasi baru. Regulasi terkait penggunaan 

sistem informasi tersebut juga tak kalah pentingnya karena tanpa adanya 

regulasi, sistem itu tidak akan berjalan dengan baik.  

Saat ini, UNY belum membuat regulasi khusus terkait penggunaan 

SIBIMTA, tetapi SIBIMTA sudah memfasilitasi mahasiswa dalam hal 
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administrasi seperti penerbitan SK pembimbing atau penguji,  penjadwalan 

ujian, dan penetapan dosen penguji sehingga tanpa regulasi khususpun, 

secara tidak langsung mahasiswa harus menggunakan SIBIMTA untuk 

mempercepat proses administrasi. Beda halnya dengan dosen yang tidak 

memiliki tuntutan khusus untuk menggunakan SIBIMTA, hal ini 

menyebabkan banyak dosen yang belum menggunakan SIBIMTA. Untuk 

meningkatkan efektivitas SIBIMTA, diharapkan adanya regulasi khusus 

terkait penggunaan SIBIMTA dan disosialisasikan kepada seluruh dosen 

dan mahasiswa yang terlibat dalam matakuliah Tugas Akhir. 

C. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, maka saran 

dan rekomendasi yang dapat diberikan oleh peneliti dalam rangka 

meningkatkan penggunaan SIBIMTA adalah sebagai berikut: 

1) Penerapan SIBIMTA perlu memperhatikan dari sisi aspek kemudahan 

dalam menggunakan SIBIMTA. Hal yang dapat dilakukan misalnya 

dengan memberikan pelatihan seputar penggunaan dan pemaanfatan 

SIBIMTA baik untuk mahasiswa maupun dosen.  

2) Dalam pengembangan SIBIMTA, perlu ditambahkan fitur-fitur lain 

seperti link notification yang terhubung ke gmail ataupun social media 

sehingga mahasiswa maupun dosen akan mendapatkan informasi lebih 

awal terkait dengan perkembangan tugas akhirnya, contohnya ketika 

mahasiswa mengupload file proposal, sistem akan memberikan 
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notifikasi kepada dosen. Dosen diberikan waktu dan diberi pengingat 

untuk mengapproved atau memberikan revisi terhadap file tersebut. 

3) Diperlukan sebuah audit sistem yang matang dalam penerapan dan 

pengembangan SIBIMTA selanjutnya, agar mendapat ssibimta yang 

baik sehingga dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. 

4) Pada penelitian mendatang bisa dilakukan pengembangan model 

dengan meggali lebih luas variabel yang dapat berpengaruh terhadap 

penerimaan sistem informasi khususnya penerimaan SIBIMTA.


