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Bab VI 

Kesimpulan dan Saran 

 

VI.1. Keterkaitan antara Kesimpulan dengan Hasil Evaluasi 

 Berikut ini adalah kesimpulan yang dapat diperoleh dari evaluasi yang dilakukan 

dengan menggunakan metode black box. 

1. Dengan dibuatnya fitur modifikasi maka akan mengembangkan trend modifikasi 

saat ini. 

2. Dengan adanya fitur langkah-langkah maka pengguna dapat mengetahui 

bagaimana cara memasang knalpot, velg, busi, ban, body, lampu, dll yang baik 

atau memasang perlengkapan motor dengan benar. 

3. Dengan dibuatnya fitur forum ini pengguna dapat saling berkomunikasi dan 

mendapatkan informasi dari pengguna lainnya. 

4. Adanya fitur memberlist pengguna dapat dengan mudah melihat siapa saja 

pengguna yang baru mendaftar dan bisa melakukan fitur kirim pesan terhadap 

pengguna tersebut. 

5. Dengan adanya fitur pemesanan janji dengan montir, maka pengguna dapat 

melakukan pembuatan janji service terlebih dahulu dengan montirnya. 

6. Adanya fitur pencarian, pengguna dapat diberikan kemudahan untuk melakukan 

pencarian, dan pengguna dapat mencari dengan cara beberapa tahap yaitu 

mencari nama pengguna, topik dan mencari thread atau pesan. 

7. Diberikan fitur comment pada modifikasi untuk memberikan pendapat tentang 

hasil modifikasi yang telah dibuat oleh PT Sentosa Motor. 
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VI.2. Keterkaitan antara Saran dengan Hasil Evaluasi 

 Di bawah ini dituliskan beberapa saran dari pengguna dengan harapan bahwa 

website Perancangan dan Pembuatan Web Modifikasi Motor untuk PT Sentosa Motor 

ini akan menjadi lebih baik: 

1. Untuk mengirimkan “lupa password”, harus diadakan pengaturan pada IIS, 

terutama SMTP server, agar dapat berjalan sebagaimana mestinya. 

2. Sebaiknya untuk halaman utama pada artikel paling depan dipotong menjadi 

1000 kata saja. 

3. Penambahan fitur seperti memasukan tips & trick dapat dilakukan oleh pengguna 

biasa dan tidak hanya oleh administrator. 

4. Sebaiknya pada menu post reply dibuat menu untuk mempermudah penulisan 

seperti bold, italic, underline, atau tambahan lainnya 

5. Pada menu administrator dan moderator menu untuk sembunyikan sebaiknya 

dihilangkan dan diganti dengan hapus saja. 

 

VI.3. Rencana Perbaikan / Implementasi terhadap Saran yang diberikan 

 Rencana perbaikan website Perancangan dan Pembuatan Modifikasi Motor pada 

PT Sentosa Motor ini di masa mendatang: 

1. Pengaturan server pada SMTP dengan cara memasukkan ip address dari web 

server, dengan mengatur SMTP dilakukan untuk menjalankan pengiriman pada 

lupa password ke email masing-masing pengguna. 

2. Dengan membatasi kata-kata pada artikel terbaru pada halaman utama dibatasi 

dengan 1000 kata sehingga pada resolusi 1024 x 768 pada monitor, halaman 

utama tersebut tidak akan terlihat panjang kebawah. 

3. Dengan dibuatnya fitur untuk memasukan data tips & trick, maka pengguna 

dapat berbagi tips tentang perawatan motor. 
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4. Dengan dibuatnya tambahan menu seperti tombol bold, italic dan underline maka 

akan memudahkan pengguna untuk mengirimkan pesan. 

5. Dengan dibuatnya backup data, maka data apabila sewaktu waktu terjadi 

kesalahan database maka data tinggal dikembalikan kembali sehingga data tidak 

hilang. 


