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BAB   6 

KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1  Pendahuluan 

Dalam bab ini akan disajikan kesimpulan dari implementasi Website ELawas 

yang telah dibuat.  

 

6.2 Keterkaitan antara Kesimpulan dengan Hasil   

Evaluasi 

Dalam pembuatan website ELawas ini, banyak sekali kendala yang dialami oleh 

penulis, dikarenakan keterbatasan pengetahuan penulis tentang teknologi PHP yang 

akhirnya mengakibatkan banyak waktu terpakai hanya untuk mempelajari dasar-dasar 

pemrograman PHP. Setelah melalui proses pembuatan yang cukup lama, dapat ditarik 

kesimpulan bahwa website ELawas ini dapat dikategorikan sebagai website lelang 

(auction) dikarenakan produk-produk yang ditawarkan unik dan terbatas, sehingga 

seringkali hanya terdapat satu buah produk saja yang ditawarkan. 

 

Tujuan awal dari pembuatan website ini adalah sebagai jembatan transaksi online 

khususnya untuk barang-barang bekas pakai yang selama ini didominasi oleh toko-

toko yang menjual produk bekas pakai secara konvensional, dalam hal ini tujuan 

tersebut dapat tercapai.  

 

6.3     Keterkaitan antara Saran dengan Hasil Evaluasi 

Sebagai bahan masukan untuk pengembangan di masa mendatang, aplikasi penjualan 

online sebaiknya menggunakan standard yang dipakai secara internasional yaitu 

menggunakan fasilitas kartu kredit. Namun sampai saat ini belum terdapat lembaga 

yang menjadi pihak ketiga antara pembeli dan penjual dalam hal pembayaran seperti 

halnya situs PayPal dan yang lainnya. Secara teknis, aplikasi ini sudah dapat berjalan 

sesuai dengan tujuannya, namun secara fungsional, ada fitur-fitur yang dapat 

dikembangkan di kemudian hari seperti fitur pengiriman faktur pemesanan melalui 
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email secara otomatis segera setelah customer melakukan pemesanan produk. 

Aplikasi ini juga dapat dikembangkan dengan menggunakan Graphical User Interface 

yang dapat diperbaharui secara dinamis layaknya Content Management System 

sehingga memberikan khasanah tersendiri kepada customer agar tidak bosan 

mengunjungi website ini. 

 

6.4 Rencana Perbaikan / Implementasi terhadap Saran yang 

Diberikan 

Saat ini di dunia maya banyak sekali terdapat template-template website yang sudah 

jadi yang dapat dijadikan acuan bagi para programmer ataupun pengembang website 

untuk membuat tampilan website lebih menarik dan dinamis. Rencana perbaikan 

terhadap website ini adalah pada content website yang lebih dinamis dengan 

menggunakan flash dan juga teknologi javascript agar pengunjung website menjadi 

lebih tertarik dan sering berkunjung. 

 

 

 

 


