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BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Dekranasda Kabupaten 

Inhil, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu: 

1. Penelitian ini telah berhasil dalam merancang dan membangun e-

Commerce  untuk Dekranasda Kabupaten Inhil. 

2. Analisis konsep OOAD telah dilakukan pada proses analisa dan 

perancangan sistem e-Commerce Dekranasda Kabupaten Inhil dengan 

tahapan menentukan kebutuhan pemakai sistem, mengeditentifikasi 

skenario pemakaian atau use case, mengidentifikasi alur aktifitas, 

mengidentifikasi struktur dan hirarki kelas sehingga menghasilkan atribut 

untuk masing-masing objek. 

3. Perancangan berorientai objek untuk sistem e-Commerce Dekranasda 

Kabupaten Inhil menghasilkan rancangan berupa use case diagram, 

activity diagram, sequence diagram, dan class diagram. 

4. Dalam perancangan sistem e-Commerce Dekranasda Kabupaten Inhil 

menggunakan pendekatan waterfall model sehingga dapat 

mengidentifikasi informasi apa yang harus diproses mengenai sistem 

penjualan yang dijalankan oleh pihak instansi selama ini. 

5. Berdasarkan hasil sistem berbasis web yang dibuat, terdapat kemudahan 

bagi pihak Admin, Penjual, dan Pengguna dalam melakukan proses 

transaksi jual beli.  

6. Berdasarkan hasil uji black box yang dilakukan pada fitur-fitur sistem 

Administrator, Penjual, Pimpinan, Pengguna dan Pengunjung yang dibuat 

berjalan 100%. 

7. Berdasarkan hasil uji black box dan UAT, dapat disimpulkan bahwa 

sistem yang dibangun bisa direkomendasikan untuk digunakan sebagai alat 

bantu transaksi jual beli untuk konsumen dan dapat digunakan sebagai 

media promosi bagi pihak Dekranasda Kabupaten Inhil. 
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8. Berdasarkan pengujian menggunakan lima browser berbeda yaitu, Mozilla 

Firefox, Google Chrome, Opera, Internet Explorer, dan UC Browser 

sistem yang dibuat dapat berjalan 100%. 

6.2 Saran 

 Berikut ini saran yang diajukan berdasarkan kesimpulan di atas, yaitu: 

1. Perlu pengembangkan interface yang lebih baik, salah satunya adalah 

dengan penambahan fitur grafik penjualan produk, sehingga dapat 

disimpulkan jenis produk mana yang sering digunakan. 

2. E-Commerce Dekranasda ini diharapkan dapat dikembangkan bukan 

hanya untuk pemasaran produk kerajinan Kabupaten Inhil saja, tetapi bisa 

memasarkan seluruh kerajinan yang ada di Provinsi Riau. 

3. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan dengan versi 

mobile ataupun sejenisnya serta proses verifikasi pembayaran dapat 

dilakukan secara otomatis. 

4. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan perhitungan biaya 

pengiriman dan menambah metode pembayaran yang lain untuk 

konsumen. 

5. Pihak instansi perlu melakukan backup data secara berkala untuk 

menghindari terjadinya kehilangan data akibat kerusakan pada sistem. 


