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BAB V 

PENUTUP 

 

1.1 Kesimpulan  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dalam sebuah analisis perancangan 

sistem pemesanan dekorasi berbasis web,yang telah dijelaskan dan dibahas pada bab-

bab sebelumnya sehingga dapat disimpulkan beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1. Dengan adanya pengembangan sistem pemesanan dekorasi party berbasis 

web dapat memudahkan pemilik jasa dan masyarakat untuk melakukan 

pemesanan dekorasi. 

2. Dengan adanya pengembangan sistem pemesanan dekorasi party berbasis 

web, Pelanggan D’MOST PARTY PLANNER dapat memesan dekorasi yang 

di inginkan dimana pun dan kapanpun. 

3. Dengan adanya pengembangan sistem pemesanan dekorasi party berbasis 

web,Perancangan sistem yang dibuat dapat memudahkan proses pemesanan 

sebagai solusi pemesanan jasa dekorasi dan meningkatkan mutu pelayanan 

yang semakin baik. 

4. Dengan adanya pengembangan sistem pemesanan dekorasi party berbasis 

web, Hasil dari perancangan serta analisis sistem berbasis web dengan 

menggunakan metode Rapid Application Development (RAD) sistem 

pemesanan ini dirancang lebih terstruktur dan informasi yang akan didapat 

lebih mudah, cepat,dan akurat. 
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1.2 Saran  

Dalam rancangan  pengembangan sistem pemesanan dekorasi party berbasis 

web ini penulis berharap sistem ini bermanfaat dengan baik sesuai dengan kemajuan 

perkembangan teknologi dan informasi D’MOST PARTY PLANNER. Untuk itu saran 

yang dapat diberikan dari hasil analisis pengembangan sistem pemesanan dekorasi 

party berbasis web ini adalah : 

1. Harus adanya pelatihan untuk karyawan D’MOST PARTY PLANNER agar 

dapat mengoperasikan  pengembangan sistem pemesanan dekorasi party 

berbasis web dengan baik. 

2. Untuk mengantisipasi kerusakan sistem atau hilangnya data dalam sebuah 

file, dalam jangka waktu tertentu  maka perlu adanya salinan data (back-up 

data ) secara perlahan untuk mencegah hal-hal yang tidak di inginkan dengan 

maintenance. 

3. Harus adanya pembaharuan pengembangan sistem pemesanan dekorasi party 

ini, karena penulis menyadari bahwa teknologi semakin berkembang setiap 

tahunnya, dan mungkin adanya ketidakpuasan dari pengguna yang 

menggunakan website tersebut. 

4. Pada web ini , dibutuhkan sumber daya manusia untuk menggunakannya agar 

dapat berjalan dengan baik  jika digunakan, maka akan mempermudahkan 

pekerjaan admin untuk melayani pemesanan pelanggan. 

 

 

 

 

 


