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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitan dan kuesioner situs video streaming yang dibangun 

ini maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pembangunan situs ini mampu memberikan kebutuhan pengguna internet 

khususnya yang berkaitan dengan video. 

2. Penyajian situs video streaming dengan menggunakan ASP dan Silverlight dapat 

dimanfaatkan sebagai media yang handal untuk menunjang kebutuhan 

pengguna internet sekarang ini. 

3. Dengan memanfaatkan kemudahan integrasi fitur .Net, para pengembang web 

dapat lebih berkonsentrasi pada kreatifitas konten situs yang akan ditampilkan 

sehingga mampu menghasilkan website yang menarik di mata pengguna 

internet. 

 

6.2 Saran 

Banyaknya kekurangan akan fitur-fitur yang interaktif dari situs ini, sehingga 

perlu diperhatikan hal-hal untuk mengembangkan situs video streaming di masa yang 

akan datang, hal tersebut antara lain: 

1. Situs video streaming ini belum memiliki pengawasan terhadap jenis video yang 

di-upload dan mungkin tidak layak dilihat oleh suatu kalangan tertentu, sehingga 

semua anggota masih dapat meng-upload berbagai macam video. 

2. Fenomena jejaring sosial yang semakin menjamur menjadikan web developer 

harus memiliki inovasi baru dalam mengembangkan website ini, sehingga 

diperlukan kemampuan mengolah kemampuan fitur .Net dan dapat 

menginterpretasikannya dalam bentuk website. 

Microsoft .Net Development mengeluarkan versi tools dan teknologi yang sangat 

beragam dalam waktu yang relatif cepat, sehinga perlu diperhatikannya update patch 

terhadap tools dan kemampuan baru yang dapat digunakan pada teknologi tersebut. 
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