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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

5.1 SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tingkat kepuasan 

pengguna terhadap layanan SPOT UPI, maka dapat diambil simpulan sebagai 

berikut: 

1. Persepsi pengguna SPOT  tertinggi adalah item nomor 18 dengan 

pernyataan “Dengan adanya fasilitas SPOT  pengguna  dapat menghemat 

waktu dalam mengirimkan tugas kuliah ke dosen “yang merupakan dimensi 

Access dengan nilai sebesar 7,718.  

2. Harapan  pengguna SPOT tertinggi adalah item nomor 1 dengan pernyataan 

“Dalam menggunakan SPOT untuk kegiatan perkuliahan  pengguna  

merasakan kualitas SPOT yang konsisten” yang merupakan dimensi 

reliability dengan nilai sebesar 7,843. Hal ini menunjukkan bahwa 

pengguna SPOT mengharapkan dimasa yang akan datang kualitas layanan 

SPOT dapat konsisten dalam melayani penggunanya. 

3. Secara keseluruhan pengguna layanan SPOT UPI belum merasakan 

kepuasan dalam menggunakan layanan SPOT. Hal ini dapat dilihat dari 

analisis perhitungan gap defuzzifikasi secara keseluruhan yang 

menunjukkan nilai negatif. Hal ini berarti bahwa apa yang diharapkan oleh 

pengguna terhadap layanan SPOT UPI belum sesuai dengan apa yang 

mereka peroleh. 

 

5.2 IMPLIKASI 

Temuan pada penelitian ini menyatakan pengguna belum merasakan 

kepuasan dalam menggunakan layanan e-learning SPOT UPI. Penelitian ini 

berimplikasi bagi rektor sebagai pengambil kebijakan agar turut aktif dalam 

mengembangkan e-learning SPOT UPI secara berkesinambungan dimasa yang 

akan datang. 

Implikasi terhadap proses pembelajaran di kampus, dosen semakin 

antusias dalam memanfaatkan e-learning SPOT UPI sebagai penunjang 
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kegiatan pembelajaran tatap muka. Dosen memiliki peran penting dalam 

keberhasilan pembelajaran menggunakan  e-learning SPOT UPI.  

Hasil temuan pada penelitian ini dapat membuka pemikiran bahwa 

disamping kebijakan kampus dan infrasruktur, faktor kepuasan pengguna 

menjadi sangat penting dalam memperbaiki layanan e-learning SPOT UPI. 

Hasil penelitian ini  diharapkan mampu memberikan kontribusi sebagai kajian 

literatur bagi penelitian selanjutnya tentang kepuasan pengguna dalam 

mengugunakan e-learning. 

 

5.3 REKOMENDASI 

Peneliti memberikan rekomendasi kepada pihak – pihak tertentu 

berdasarkan hasil penelitian ini, rekomendasi yang peneliti berikan sebagai 

berikut: 

1. Bagi Kampus 

Penyelenggara pendidikan tinggi dalam hal ini UPI diharapakan 

menyediakan layanan SPOT dengan sistem yang mengikuti perkembangan 

teknologi terbaru. Hal ini akan meningkatkan kenyamanan pengguna dalam 

menggunakan layanan SPOT. Ketika pengguna merasakan nyaman dalam 

menggunakan layanan SPOT maka pengguna akan tertarik dan 

menggunakan layanan SPOT dengan durasi penggunaan yang lebih lama. 

2. Bagi Mahasiswa 

Mahasiswa hendaknya menggunakan layanan e-learning SPOT UPI 

secara optimal, sehingga dengan adanya layanan e-learning SPOT UPI 

dapat membantu mahasiswa dalam melakukan kegiatan perkuliahan. 

3. Bagi Teknisi  

Teknisi hendaknya bertindak dengan cepat dan tepat dalam 

menyelesaikan permasalahan – permasalahan yang timbul ketika pengguna 

menggunakan layanan e-learning SPOT UPI.  

 

 


