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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian yang dilakukan oleh 

penulis yaitu applikasi website lovemybaby dapat diterima berdasarkan user 

acceptance test yang dilakukan kepada responden. Sudah cukup banyak website yang 

menampilkan informasi seputar ibu hamil, akan tetapi sebuah applikasi website yang 

menampilkan informasi ibu hamil beserta dengan informasi rumah sakit seperti lokasi 

rumah sakit, dan harga paket-paket melahirkan dari tiap rumah sakit.  

Dengan adanya applikasi website lovemybaby, para ibu-ibu hamil yang sedang 

mencari informasi-informasi yang dibutuhkan untuk kehamilannya sebelum atau 

sesudah melahirkan diharapkan dapat membantu para ibu-ibu yang sudah atau belum 

melahirkan untuk mendapatkan informasi yang jelas mengenai kehamilannya agar 

lebih mudah dalam proses melahirkan atau mengandungnya dan juga membantu para 

ibu-ibu yang sedang mengandung menentukan sebuah rumah sakit yang nantinya 

akan dikunjungi untuk melaksanakan proses melahirkan berdasarkan harga-harga 

yang ditawarkan oleh setiap rumah sakit berserta dengan kelas-kelas yang ditawarkan 

didalamnya, karena banyak keluarga yang memilih sebuah rumah sakit berdasarkan 

harga yang ditawarkan oleh pihak rumah sakit di setiap proses persalinan. 

Dengan demikian informasi yang ingin disampaikan atau dibagikan kepada 

sesame ibu-ibu hamil dapat tersampaikan dengan lebih baik dan informasi yang 

didapat dapat memberikan sebuah pengetahuan tambahan kepada ibu-ibu yang 

sedang mengandung calon buah hatinya. 
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5.2 Saran 

Saran yang penulis kemukakan diharapkan dapat meningkatkan hasil yang 

lebih baik dikemudian harinya atau di proses penelitian berikutnya, guna menjadikan 

sebuah sistem yang dapat memberikan sebuah saran kepada penggunanya. 

 

1. Pengembangan website lovemybaby yang selanjutnya akan lebih ke 

applikasi mobile denganberbasis android atau iOS. 

2. Tampilan user interfacepada website lovemybaby yang masih 

sederhana 

3. Pengintegrasian website lovemybaby dengan social media. 

4. Pembaharuan konten dari website secara berkala. 
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