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BAB II 

Kesimpulan Dan Saran 

 

a. Kesimpulan 

Dengan proses perancangan web game ini, maka dapat diambil kesimpulan-

kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut :  

1. Untuk membuat suatu web game yang menarik dan interaktif perlu diperhatikan sisi 

estetika dan cara bermain dari suatu game. Dapat diambil contoh permainan yang 

menarik dapat membuat pemain ingin memainkan game tersebut, tampilan web 

game yang bagus juga dapat menarik minat pemain untuk memainkan web game, 

atau cara bermain web game tersebut yang berbeda dari web game yang sudah ada 

sehingga melahirkan bentuk permainnan yang baru. 2 faktor diatas merupakan 

faktor-faktor penting yang harus dipenuhi apabila ingin membuat sebuah web game 

yang interaktif dan menarik. 

2. Untuk mendapatkan minat pemain yang banyak sebuah web game harus mempunyai 

desain yang bagus dan menarik. 

3. Menggunakan web dapat dibuat suatu game yang menarik dan dapat dimainkan oleh 

semua orang. 

4. Kemudahan dalam mengakses web game ini membuat permainan semakin mudah 

dimainkan oleh semua kalangan pemain. 

 

b. Saran 

1. Web game akan terasa lebih menyenangkan jika secara bersama-sama. Hampir semua 

game sekarang ini mempunyai fungsi multiplayer. Maka apabila web game dapat 

dimainkan bersama-sama maka akan menarik minat tersendiri dalam memainkannya. 

2. Fitur online game sedang populer dalam komunitas game sekarang ini. Web game 

dapat mendukung fitur ini dengan menyimpannya di web server sehingga setiap 

orang dapat mengaksesnya dan bermain main secara bersamaan. 

3. Dengan pembuatan web game ini diharapkan pembuatan game menggunakan web 

dapat lebih berkembang dan lebih banyak diketahui oleh orang. 
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4. Keamanan dalam web server perlu sangat diperhatikan, agar tidak terjadi kasus 

kecurangan dalam permainnan, sehingga membuat permainan terhenti dan tidak lagi 

dimainkan oleh orang banyak. 

5. Kemananan dalam web game perlu diperhatikan agar tidak ada orang yang 

mengetahui pasti bagaimana cara kerja pada permainan. 

6. Web game ini akan lebih menyenangkan bila terdiri dari beberapa bahasa, sehingga 

semua pemain dari seluruh dunia dapat mengerti permainan ini. 


