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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Simpulan  

Perkembangan pesat media internet sangat membantu umat manusia, seperti 

segalanya dimudahkan hanya dengan satu sentuhan saja. Semua saling 

berhubungan dan terkoneksi satu dengan lainnya. Internet merupakan satu dunia 

yang besar melebihi bumi ini, dan sangat bermanfaat bagi kelangsungan hidup 

manusia karena merupakan salah satu media pembelajaran dan merupakan sumber 

ilmu pengetahuan dan juga hiburan.  

 Kafe Avantie Can Cook, sangat menyadari betapa bergunanya media 

internet untuk dapat mengumpulkan konsumen dan membangun image didepan 

masyarkat ataupun konsumen melalui media maya. Dengan adanya media website 

kafe Avantie bisa dengan mudah memperkenalkan diri kepada masyarakat luas 

tanpa harus mengeluarkan biaya yang bnyak untuk media promosi.  Berdasarkan 

hal ini kafe Avantie ingin membangun suatu pencitraan melalui website berbasis 

flash, sehingga dapat menarik emosi pengunjung dan rasa penasaran untuk 

mengunjungi kafe Avantie sendiri.  

 Dan untuk memperkenalkan situs resmi kafe Avantie, akan menggunakan 

fanpage Avantie Can Cook di jejaring sosial yang telah ada. 
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5.2.  Saran 

Kurangnya komunikasi serta perbedaan ide dan pendapat antara pihak klien dan 

penulis membuat karya tugas akhir ini sedikit terhambat. Hal ini mempengaruhi 

waktu penyelesaian karya yang semakin pendek. Kedepannya apabila karya 

website ini akan dilanjutkan sangat diharapkan kerjasama yang baik dari klien, 

sehingga dapat memudahkan penulis untuk memberikan masukan dan membuat 

tampilan website kafe Avantie lebih baik lagi. 
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