
 
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 
 

Perancangan sistem merupakan suatu kegiatan pengembangan serta 
perbaikan terhadap sebuah sistem yang berjalan. Pada tahap ini dilakukan upaya 
untuk memperbaiki sistem ataupun membangun dan menghasilkan sistem yang baru 
dengan memanfaatkan teknologi terbaru dan fasilitas yang tersedia untuk 
mengurangi dan mengatasi berbagai permasalahan yang mungkin terjadi pada 
sistem sehingga dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi. 

 
Toko Online yang dirancang  diharapkan  memberi  solusi  alternatif baru 

yang memberi kemudahan terhadap divisi IT Sekolah Entrepreneur dalam mengelola 
website Toko online dan memberikan rangsangan kepada masyarakat awam untuk 
mulai berbisnis online. Pada toko online ini kami sengaja mencantumkan halaman 
tentang mekanisme pembayaran dan pengriman, karena menurut data dan 
pengamatan di Sekolah Entrepreneur, hampir semua siswanya belum mengenal e-
money dan e-transaction. Jadi kami menonaktifkan fasilitas keranjang belanja yang 
tersedia pada bisnis go online. 

 
Dalam hal ini, sistem yang diharapkan adalah sebuah sistem pengelolaan 

website yang mudah dan tidak membingungkan pengguna. Terutama dalam hal 
mempelajari dan mengenali isi dan struktur didalam website. Sehingga proses 
kegiatan meng-update berita dan informasi menjadi lancar tanpa kendala yang 
berarti. 

 
Berdasarkan hasil dari pembahasan dan berdasarkan data-data yang 

diperoleh dari hasil kerja praktek di Sekolah Entrepreneur, maka kami dapat 
mengambil kesimpulan dan saran yang mungkin berguna bagi pihak instansi dalam 
menghadapi permasalahan yang dihadapi. 

 
 

5.1 Kesimpulan 
 

Setelah kami kemukakan pada bab sebelumnya mengenai masalah yang ada 
hubungannya dengan penulisan laporan ini, maka kami dapat mengambil beberapa 
kesimpulan sebagai berikut : 

 
a.         Membangun   sebuah   website   sebagai   Toko Online   dan   Internet 
Marketing dikalangan Sekolah Entrepreneur merupakan hal yang sangat bagus dan 
patut dicontoh. Melihat ada bagitu banyak manfaat yang bisa diambil dengan adanya 
website toko online seperti ini. 
 
b.         Kendala-kendala yang sering dihadapi dalam mengelola website sebagai 
media informasi seperti ini adalah kesulitan user admin dalam menggunakan tool- 
tool yang ada didalam website. Selain itu, keterbatasan informasi yang ingin 



disampaikan di website menyebabkan Toko Online Sekolah Entrepreneur  menjadi 
jarang diperbaharui 

 
 

5.2   Saran 
 
 

Berdasarkan pengalaman kami saat melaksanakan kerja praktek serta dalam 
penulisan laporan kerja praktek, kami memiliki beberapa saran sebagai berikut: 

 
 

1. Pemilihan CMS yang tepat akan berdampak baik kelangsungan website 
informasi kedepannya, dalam hal ini kami menyarankan memakai CMS di 
www.bisnisgoonline.co.id yang hasilnya langsung terhubung dengan 
pemerintah dan penggunaannya relative lebih mudah. 

 
2. Mengelola sebuah website informasi sebaiknya berita dan informasi yang 

ada di website diperbaharui secara berkala agar tidak mengecewakan 
pengunjung website dalam mencari data dan informasi. 

  


