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5. BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 Kesimpulan 5.1.

Setelah melakukan analisis dan evaluasin terhadap situs web CV. 

Ogua Distribusi yang berjalan, maka kesimpulan yang dapat penulis ambil 

adalah sebagai berikut : 

1. Pengguna situs web dapat mengakses situs web CV. Ogua Distribusi ini 

kapan pun dan dimana pun dengan menggunakan bantuan jaringan 

internet untuk memperoleh informasi produk dan mengakses fitur yang 

terdapat dalam situs web CV. Ogua Distribusi. 

2. Dengan adanya bantuan teknologi internet, CV. Ogua Distribusi dapat 

memasarkan produk nya kepada pelanggan melalui e-marketing. Sehingga 

CV. Ogua Distribusi dapat mengurangi biaya promosi dalam bentuk 

selebaran atau brosur. 

3. Dengan adanya situs web untuk pemasaran, CV. Ogua Distribusi akan 

semakin dikenal di pasar lantai kayu. Sehingga produk lantai kayu, bostik, 

JuKu, dan Monocoat dapat semakin dikenal oleh masyarakat. 

4. Dengan adanya situs web, CV. Ogua Distribusi dapat memperluas pasar 

mereka ke luar pulau Jawa. 
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 Saran 5.2.

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang ada, saran-saran 

yang mungkin berguna bagi CV. Ogua Distribusi dan peneliti berikutnya 

adalah seperti berikut.  

1. Diharapkan kepada pihak perusahaan CV. Ogua Distribusi agar dapat 

memanfaatkan dan menggunakan sistem ini secara optimal sebagai media 

pemasaran produk. 

2. Diharapkan kepada pihak perusahaan CV. Ogua Distribusi agar dapat 

merekrut pegawai khusus untuk melakukan pemasaran secara khusus, baik 

secara tradisional maupun secara online. 

3. Bagi admin yang akan mengawasi kegiatan pemasaran online dari situs 

web ini, diantaranya melakukan pengecekan email / contact form message 

yang masuk dari pelanggan. 

4. Situs web yang dibuat saat ini belum memiliki fasilitas seperti forum dan 

member, sehingga pengembangan selanjutnya dapat menambahkan 

kekurangan tersebut ke dalam sistem. 

5. Situs web yang dirancang sebaiknya pada saat pengembangan selanjutnya 

menggunakan metrics, agar dapat mempermudah untuk melakukan 

evaluasi program pemasaran. 
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6. Desain antar muka belum begitu interaktif. Desain web masih tergolong 

statis, sehingga peneliti berikutnya dapat membuat desain antar muka dari 

situs web menjadi lebih interaktif dan dinamis. 
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