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Bab 6 Kesimpulan dan Saran 

 

Pada bab ini akan dibahas kesimpulan dan saran yang dapat diambil dari hasil 

penelitian topik. 

6.1 Kesimpulan 

Dari hasil pengerjaan topik ini maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

 Dengan menggunakan framework primefaces pengerjaan web ini dapat 

dilakukan dengan lebih mudah. Fitur – fitur yang ditawarkan memberikan 

kemudahan – kemudahan terutama dalam pengurangan kode yang harus 

dibuat karena banyak yang sudah diwakilkan oleh framework. 

 Dengan fasilitas pencarian produk yang diberikan pada halaman produk 

user dapat mencari produk yang diberikan dengan mudah. Hal ini dapat dilihat 

dari respon UAT(User Acceptance Test) pada pertanyaan nomor 6, dimana 

sebanyak 13 responden telah memberika respon positif mengenai pencarian 

produk yang diberikan. 

 Berdasarkan hasil UAT(User Acceptance Test) di Bab 5 dan pada poin, 2, 

3, 4, 9, 10, fasilitas yang diberikan pada web yang telah dibuat dinilai cukup 

baik untuk memfasilitasi baik pemilik barang, pembeli, dan admin dalam 

melakukan kegiatan jual beli dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari respon 

pengguna, lebih dari 50% repon yang diberikan merupakan respon positf dan 

sisanya ada beberapa masukan – masukan yang membangun. 

 Berdasarkan hasil UAT(User Acceptance Test) di Bab 5 dan pada poin 5, 

6, 11, 12, 13, 50% dari pengguna memberikan tanggapan yang positif, 

sehingga dapat disimpulkan secara garis besar fitur – yang disediakan sudah 

dapat memberi kemudahan kepada pengguna web site untuk memantau setiap 

kegiatan jual beli yang dilakukan, dengan beberapa masukan masukan yang 

dapat digunakan untuk mengembangkan web menjadi lebih baik. 

6.2 Saran 

Pemahaman akan dasar – dasar sebuah bahasa pemrograman sangatlah penting. 

Framework dapat mempermudah kita dalam membuat sebuah proyek, namun tanpa 

pengetahuan dasar, sebuah framework malah akan menjadi beban bagi seseorang 
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dalam mengerjakan proyeknya. Selain itu desain yang baik amatlah penting dalam 

pengerjaan sebuah proyek. Karena apabila tidakdidukung oleh design yang baik, 

maka pengerjaan proyek akan memakan waktu yang jauh lebih lama dari 

seharusnya. 

Berdasarkn saran yang diberikan oleh pengguna dari hasil UAT(User Acceptance Test), 

kita dapat membangun dan mengembangkan web ini dengan lebih baik. Adapun saran – 

saran yang diberikan oleh pengguna antara lain adalah : 

 pemilik di ambil bedasarkan data member 

 sebaiknya ada notif pemberitahuan bila data produk berhasil masuk atau 

buat supaya ada tampilan barang yang masuk di hari itu. supaya tidak 

perlu mengecek lagi. 

 ada baiknya produk dapat dimasukan dengan mengetik nama dan keluar 

sugesti namanya, sebab bila produk banyak akan sulit mencari gambar 

yang diinginkan 

 ya. sebaiknya ada fitur untuk menghapus data secara berkelompok. Untuk 

memudahkan bila ada member yang ingin menarik semua barang jualan 

miliknya 

 nama member lebih baik tidak diubah 

 ya. sebaiknya pembayaran dapat disortir berdasarkan tanggal. dan 

prioritaskan sortir berdasarkan update terbaru 

 update auto tombol supaya tidak perlu refresh 

 propinsi di improve. 

 ya. sebaiknya untuk order dan pembayaran ada notif bila ada update 

supaya tidak perlu memeriksa setiap hari 

 jml transfer auto add. 

 tambah detil kapan barang terjual pada tabel 

  


