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BAB V 

PENUTUP 

5.1.Kesimpulan 

Dalam merancang dan membangun website ini menggunakan metodologi 

Waterfall, yang memiliki tahapan yaitu : 

• Requirements Analysis and Definition (Analisis dan Definisi Kebutuhan), 

pengembangan pertama yang harus dilakukan seorang pengembangan. 

Komunikasi dengan baik sangat di perlukan pada tahapan metode 

waterfall di bagian ini. Komunikasi ini bertujuan untuk memahami 

perangkat lunak yang diharapkan oleh pengguna dan batasan perangkat 

lunak tersebut. Informasi yang di peroleh  biasanya dapat diperoleh 

melalui wawancara, diskusi atau survei langsung. Tahapan requiremen 

adalah penentu tahapan awal untuk melanjutkan kelangkah selanjutnya 

yaitu design 

• System and Software Design (Perancangan sistem dan Perangkat Lunak), 

Tahapan system design adalah tahapan yang ke dua. Spesifikasi 

kebutuhan dari tahap sebelumnya akan dipelajari dalam fase ini dan 

desain sistem disiapkan. Setelah di analisi melanjutkan adalah tahapan 

design. Disini lah proses arsitektur di buat dengan rinci. Tahapan metode 

waterfall desain sistem membantu dalam menentukan perangkat 

keras(hardware) dan sistem persyaratan. Design system sangat 

menentukan bagaimana arsitektur sustem yang akan di buat. 

• Implementation and Unit System (Implementasi dan pengujian unit), 

Tahap yang selanjutnya adalah tahap ke tiga yaitu implementasi. Pada 

tahap ini, sistem pertama kali dikembangkan di program kecil yang 

disebut unit, yang terintegrasi dalam tahap selanjutnya. Proses 

pengkodingan pada suatu system mulai dari unit terkecil. 

Setiap unit dikembangkan dan diuji untuk fungsionalitas yang disebut 

sebagai unit testing. 
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• Integration and System Testing (Integrasi dan Pengujian Sistem), 

Setelah implementasi dan testing, semua unit program diintegrasikan ke 

dalam sistem setelah pengujian yang dilakukan masing-masing unit. 

Kemudian, diintegrasikan semua unit system untuk di uji coba kegagalan 

dan eror. Setiap unit kecil di uji coba apakah ada yang mengalami eror. 

Jika masih ada yang eror maka akan kembali ke step sebelumnya. 

• Operation and Maintenance (Operasi dan Pemeliharaan). 

 

5.2.Saran 

Berdasarkan  kesimpulan diatas, maka dapat diberikan saran-saran 

sebagai berikut : 

1. Website dapat dikembangkan lebih lanjut dengan mengitegrasikan 

kedalam sistem akademika Jurusan. 

 

 


