
 

 

BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dalam membangun sistem e-

Marketplace UMKM kota Pekanbaru, maka dapat di tarik kesimpulan yaitu: 

1. Berdasarkan Hasil Analisis biaya dan manfaat dengan menggunakan 

metode Payback Period dan Return of Invesment (ROI) menunjukkan 

bahwa pembangunan sistem e-Marketplace ini layak untuk dikembangkan. 

2. Sistem e-Marketplace yang di bangun mampu memudahkan pihak dinas 

dalam mengelola data UMKM kota Pekanbaru. 

3. Bagi pelaku usaha sistem e-Marketplace yang telah di bangun mampu 

memudahkan mereka dalam mempromosikan produk usaha mereka secara 

luas. Selain itu sistem juga mempermudah mereka dalam melakukan 

konsultasi dengan pihak dinas karena mereka tidak perlu lagi repot datang 

ke dinas untuk menanyakan sesuatu hal. 

4. Bagi masyarakat sistem e-Marketplace yang telah di bangun memudahkan 

mereka mencari produk-produk UMKM kota Pekanbaru maupun lowongan 

kerja. Ditambah lagi dengan adanya fitur maps memudahkan masyarakat 

mengetahui lokasi toko UMKM tersebut sehingga mereka bisa langsung 

datang ke toko tersebut. 

5. Dari hasil uji black box yang dilakukan terhadap admin panel, halaman 

member dan halaman web  pada sistem e-Marketplace disimpulkan bahwa  

fitur yang terdapat pada e-Marketplace 100% dapat berjalan dengan baik 

dan tidak terdapat adanya kesalahan. 

6. Hasil uji User Acceptence Test untuk Admin Panel memiliki tingkat 

penerimaan 100%, untuk admin chat KKB online tingkat penerimaan 100%, 

untuk Halaman Member tingkat penerimaan 88,4% dan untuk halaman web 

tingkat penerimaan juga 82,6%. Dari hasil ini maka di simpulkan bahwa 
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tingkat penerimaan user terhadap sistem e-Marketplace yang dibangun 

adalah sebesar 92,6%. 

7. Berdasarkan hasil uji Black Box dan user acceptence test, dapat disimpulkan 

bahwa sistem yang di bangun bisa direkomendasikan untuk digunakan 

sebagai alat bantu dalam mempromosikan UMKM kota Pekanbaru. 

8.  Berdasarkan pengujian menggunakan empat browser berbeda yaitu, 

Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera dan Microsfot Edge sistem yang 

dibuat dapat berjalan 100%. 

6.2. Saran 

Adapun saran yang dapat diberikan untuk di masa yang akan datang  adalah 

sebagai berikut: 

1. Sistem e-Marketplace ini belum tersedia fitur keranjang dan info jumlah 

barang yang tersedia. Diharapkan kedepannya fitur ini dapat diterapkan. 

2. Sistem e-Marketpace ini juga belum tersedia fitur transaksi, diharapkan ada 

penambahan fitur transaksi dengan metode Rekening Bersama (REKBER) 

yang di kelola oleh pihak Dinas Koperasi UMKM kota Pekanbaru. 

3. Pada sistem e-Marketplace ini juga belum tersedia fasilitas bagi pelaku 

usaha dan konsumen untuk melakukan chat, berikan rating dan komen. 

Diharapkan pada penelitian selanjutnya fitur ini dapat di terapkan. 

4. Sistem e-Marketplace ini dikembangkan dengan Bahasa pemgrograman 

PHP manual dan prosedural, diharapkan pada penelitian selanjutnya 

pengembangan sistem ini dapat diterapkan menggunakan framework agar 

lebih mudah jika ingin di kembangkan ketingkat selanjutnya. 

5. Diharapkan sistem e-Marketplace ini dapat dikembangkan dalam bentuk 

aplikasi mobile berbasis android sehingga lebih mudah untuk di akses 

menggunakan smartphone. 


