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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Dengan penulisan skripsi ini peneliti berhasil membuat sebuah website forum 

yang diberi nama Futsaling.com dengan menggunakan CMS phpBB dengan versi 

terbaru, dimana website ini akan bisa menyelesaikan masalah-masalah yang 

terjadi pada para pecinta futsal dan dapat mempermudah para pecinta futsal 

mencari dan betukar informasi dengan para pecinta futsal lainnya. Sistem yang 

dikembangkan yang diberi nama sistem cari lawan bisa menyelesaikan masalah 

utama yaitu dalam mencari lawan tanding.  

Website ini dibuat khusus untuk para pecinta futsal, website ini juga tidak 

hanya bisa mencari lawan saja nantinya website ini akan memberikan informasi-

informasi terkait dengan dunia futsal dan juga informasi-informasi tentang 

turnamen-turnamen futsal 

Jadi bisa dikatakan website ini bisa menjawab semua permasalahan yang 

dihadapi para pecinta futsal. 
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5.2 Saran 

Pada kesempatan kali ini peneliti juga akan memberikan saran untuk peneliti 

selanjutnya, dimana bertujuan untuk terus mengembangkan website ini, salah satu 

saranya agar website ini bisa mempunya aplikasi mobile untuk lebih 

memudahkan. 

Peneliti selanjutnya juga bisa bekerja sama dengan pihak penyedia lapangan 

futsal untuk mempermudah komunikasi dan info-info seputar dunia futsal. Bentuk 

kerjasama yang akan dilakukan berupa pengadaan event rutin, atau nanti bisa 

mem-booking lapangan secara online. 

Peneliti selanjutnya juga bisa mengembangkan website dengan mengubah 

tampilan website, jadi akan lebih menarik para pengguna dan tentunya tidak 

melupakan aspek kenyamanan untuk penggunanya.  
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