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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan  

 Kesimpulan dari laporan yang berjudul Sistem Informasi Promosi Dan 

Pemesanan Jasa Foto Berbasis Website pada Gaya Indah Studio adalah sebagai 

berikut: 

1. System informasi pemesanan dibuat dengan cara melakukan penelitian terlebih 

dahulu mengenai kendala dan tujuan system melalui konsultasi dengan 

pengguna system. Kemudian peneliti membentuk arsitektur atau perancangan 

system berdasarkan persyaratan yang ditetapkan. Setelah itu membuat program 

dan melakukan testing terhadap system yang dibuat. Sehingga dengan 

melakukan langkah tersebut pembuatan Sistem Informasi Promosi Dan 

Pemesanan Jasa Foto Berbasis Website dapat menghasilkan system promosi 

dan pemesanan yang baik dan menarik untuk jasa foto pada Gaya Indah Studio. 

2. System informasi pemesanan dirancang dengan melakukan analisis 

permasalahan yang muncul dan menentukan spesifikasi kebutuhan atas system 

yang dibuat. Analisis permasalahan dibuat dengan beberapa analisa yaitu 

melakukan analisa system yang berjalan terlebih dahulu untuk mengetahui 

masalah yang ada, keudian menganalisa kebutuhan perangkat keras dan 

perangkat lunak dilanjutkan dengan analisis system yang akan dibuat. 

3. Sistem informasi promosi dibuat dengan cara melakukan penelitian terlebih 

dahulu mengenai kendala apa dan tujuan system melalui dengan penggunana 

system. Sehingga dengan melakukan langkah tersebut system promosi akan 

berjalan dengan baik dan bisa menambah keminatan konsumen terhadap jasa 
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foto berbasis web yang dibuat. System informasi yang baik dan menarik untuk 

jasa foto pada Gaya Indah Studio. 

5.2 Saran 

 Dalam pembuatan Sistem Informasi Promosi Dan Pemesanan Jasa Foto 

Berbasis Website pada Gaya Indah Studio ini masih banyak hal yang dapat 

dikembangkan, seperti :  

1. Penambahan desain template pada website agar terlihat lebih menarik. 

2. Sistem bisa dikembangkan lebih lanjut dengan menggunakan metode lain 

Atau dengan penambahan database yang lebih kompleks sehingga dapat 

menghasilkan informasi yang lebih detail dan sesuai dengan perkembangan 

jasa foto pada Gaya Indah Studio. 

 Demikian saran yang dapat peneliti berikan, semoga saran tersebut 

bisa dijadikan sebagai bahan masukan yang dapat bermanfaat bagi peneliti 

khususnya dan umumnya bagi masyarakat luas. 


