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Bab VI 

Kesimpulan dan Saran  

6.1 Keterkaitan antara Kesimpulan dengan Hasil Evaluasi  

Setelah melakukan evaluasi dengan cara kuisioner didapatkan masukkan-

masukkan terhadap aplikasi pemasaran produk dan pengaturan bon untuk distributor 

kecil dengan studi kasus pada PD. Carlita. Maka dari hasil  evaluasi tersebut dapat 

ditarik beberapa kesimpulan antara lain 

 

Halaman-halaman dibuat sesuai dengan kebutuhan yaitu segi isi dari masing-

masing halaman yang ditampilkan sehingga dapat mendukung proses bisnis 

perusahaan dagang tersebut. Seperti yang didapat pada hasil evaluasi pada bab 

V sub bab 5.3 mengenai ulasan hasil evaluasi. Secara keseluruhan menyatakan 

baik. 

 

Selain itu tata letak button, textbox, datagrid pada masing-masing halaman 

sangat mempengaruhi kinerja user karena dengan tata letak yang teratur akan 

memudahkan user untuk menggunakan aplikasi ini. Seperti yang didapat pada 

hasil evaluasi pada bab V sub bab 5.3 mengenai ulasan hasil evaluasi. Secara 

keseluruhan menyatakan baik. 

 

Begitu pula dengan bahasa penyampaian pada aplikasi mempengaruhi kinerja 

user dalam menggunakannya karena dengan adanya bahasa yang rancu akan 

mempersulit user. Seperti yang didapat pada hasil evaluasi pada bab V sub 

bab 5.3 mengenai ulasan hasil evaluasi. Secara keseluruhan menyatakan baik.  

6.2 Keterkaitan antara Saran dengan Hasil Evaluasi  

Selain dapat menarik kesimpulan dari hasil evaluasi juga didapatkan saran-

saran untuk pengembangan ataupun perbaikan aplikasi dimasa yang akan datang. 

Saran tersebut antara lain adalah 

 

Dari segi estetika pada modul katalog untuk pelanggan dapat dikembangkan 

manjadi lebih menarik lagi. 
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Fitur yang ada pada aplikasi diharapkan dimasa mendatang menjadi lebih 

lengkap. Seperti disediakannya fitur mencetak pada katalog untuk pelanggan, 

fitur pemesanan barang secara mandiri sehingga pelanggan dapat memesan 

barang tanpa melalui sales.  

6.3 Rencana Perbaikan / Implementasi terhadap Saran yang 

Diberikan 

Dari saran-saran yang telah ada maka rencana perbaikan yang akan dilakukan 

adalah 

 

Untuk mendukung perkembangan bisnis perusahaan dagang maka aplikasi ini 

dapat dijalankan secara online. 

 

Untuk menambah daya tarik dari segi estetika akan dikonsultasikan dengan 

pihak-pihak yang mendalami atau yang mengerti mengenai seni. 


