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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Setelah melakukan penelitian melalui sistem yang telah dibuat, yakni sistem 

pemilihan jenis biji kopi diperoleh beberapa kesimpulan bahwa : 

1. Dengan fitur menu “Arabica Coffee Beans” pada menu situs 

http://www.coffeebeans.pe.hu/, para user menjadi tahu jenis – jenis dan asal 

usul biji kopi yang dikonsumsi oleh masyarakat. 

2. Dengan adanya output berupa doze pada menu “Coffee Beans Selection”, 

maka para user mengetahui rasio doze yang berbeda untuk setiap jenis biji kopi 

yang berbeda pula dalam satuan shot. 

3. Dengan menggunakan parameter yang telah ditetapkan sebelumnya, user 

dapat secara efektif dan efisien mencari jenis biji kopi yang sesuai dengan 

preferensi mereka menggunakan bantuan parameter yang telah disediakan pada 

sistem pemilihan biji kopi yang telah dibuat. 

4. Dengan informasi yang diperoleh user dari berbagai menu serta sistem 

pemilihan jenis biji kopi di situs http://www.coffeebeans.pe.hu/ , berdasarkan 

hasil user acceptance testing yang dilakukan oleh peneliti dinyatakan bahwa 
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sistem dikatakan membantu para responden dalam mengumpulkan informasi 

yang dibutuhkan mereka dalam proses membuka coffee shop.  

5.2 Saran 

 Untuk kepentingan pengembangan maupun penelitian selanjutnya dari sistem 

pemilihan jenis biji kopi ini, terdapat beberapa saran yang dianjurkan oleh peneliti 

agar apabila ada pengembangan dari sistem yang telah dibuat atau sistem yang serupa 

dengannya dapat dibuat menjadi lebih baik lagi. Beberapa saran tersebut yakni yaitu : 

 Sistem pemilihan biji kopi dapat dikembangkan lebih lanjut dengan 

menambahkan berbagai varian Arabica lainnya kedalam sistem dengan tujuan 

sistem memiliki data tentang varian Arabica yang terbaru. 

 Memberikan tempat khusus pada halaman “home” situs apabila ada jenis biji 

kopi Arabica yang baru, agar user mengetahui informasi terbaru tersebut. 

 Sistem pemilihan biji kopi dapat dikembangkan lebih lanjut dengan 

menambahkan jenis biji kopi varian lainnya, seperti robusta dan liberika. 
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