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BAB 6. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

Pada bab ini membahas mengenai kesimpulan dan saran untuk tugas 

akhir yang dibuat, merupakan rangkuman hasil yang telah didapatkan. 

 

6.1 Simpulan 

Berdasarkan perancangan, analisis dan pengujian, maka dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Dengan adanya aplikasi Musicboard ini para musisi akan lebih mudah 

untuk memasarkan hasil karyanya untuk menjadikan hasil karya para 

musisi ini lebih dikenal dan lebih dihargai oleh pecinta musik.  

2. Selain itu pecinta musik yang terdaftar menjadi member di Musicboard 

akan mendapat kemudahan dalam mengakses informasi terkini dan 

terupdate mengenai musik. Mulai dari tangga lagu,video, album dan 

kategori lainnya. Selain itu bisa mengakses informasi artis secara 

detail mulai dari biography, track top lagu Artis, komentar member 

mengenai Artis, album, lagu serta acara konser mendatang yang akan 

di selenggarakan oleh Artis. Berita terkini mulai dari gossip,acara 

konser, video klip, album terbaru dsb. Video terbaru mulai dari video 

acara penghargaan, akustik, konser, maupun video klip musik. 

Informasi rilis terbaru dari album dan lagu, mendengarkan lagu dan 

menonton video secara streaming, vote musik, serta membeli lagu 

atau album atau e-commerce  yang disukai oleh member. 
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6.2 Saran 

Terdapat dua saran yang akan diberikan untuk tugas akhir ini, yang 

pertama adalah saran untuk pengembangan aplikasi di masa yang akan 

datang, dan kedua adalah saran untuk pelaksanaan penelitian dengan lebih 

baik di masa yang akan datang. 

 

6.2.1 Saran Pengembangan Aplikasi 

Terdapat beberapa saran untuk pengembangan aplikasi di masa yang 

akan datang, yaitu : 

1. Menambahkan fitur pembayaran menggunakan kartu kredit atau 

paypal. 

2. Menambahkan fitur radio yang bisa berjalan secara streaming. 

3. Membuat design yang lebih menarik. 

 

6.2.2 Saran Pelaksanaan Penelitian 

Terdapat beberapa saran untuk penelitian yang sebaiknya dilakukan 

di masa yang akan datang, yaitu : 

1. Membuatkan sebuah player musik video lebih kompatible dan tidak 

terbatas oleh format video. 

2. Melakukan penelitian untuk metode pembayaran yang bisa 

menggunakan kartu kredit atau paypal bukan hanya transfer ke 

nomor rekening sesuai petunjuk proses pembayaran. 

 

 

 

 

 

 


