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BAB V 

PENUTUP 

 

1.1. Kesimpulan 

Berdasarkan dari hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat 

disimpulkan bahwa telah dirancang aplikasi pemesanan baju jahit berbasis web 

menggunakan Codeigniter, dan menggunakan browser untuk mengaksesnya. 

Aplikasi ini memiliki tujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat 

bahwa sudah ada aplikasi yang bersifat marketplace untuk memesan baju jahit 

secara online jadi di sini masyarakat bisa memesan baju jahit dengan memilih 

model baju yang ada pada setiap jenis usaha dan bisa menginputkan sendiri 

ukuran baju sesuai keinginan tanpa datang langsung ke tempat penjahit. Aplikasi 

ini bisa diakses melalui https://bukajahit.000webhostapp.com . Masyarakat 

dapat terbantu dan dimudahkan dalam proses pemesanan baju jahit dengan 

adanya aplikasi marketplace jasa menjahit baju berbasis web ini, itu semua 

dibuktikan dengan hasil angket responden yang menghasilkan presntase cukup 

tinggi sehingga masuk dalam kriteria sangat layak untuk digunakan. 

Tingkat kelayakan aplikasi ini telah diuji dengan menggunakan pengujian 

black box oleh Ahli Media, menggunakan Ahli Materi yang dilakukan oleh 

pemilik usaha jahit baju dengan 3 orang pemilik usaha serta masyarakat umum 

dengan menyebar angket kepada 30 responden. 

Tabel 5. 1 Total Hasil Pengujian 

NO PENGUJI PRESENTASE KRITERIA 

1 Ahli Media 99,09% Sangat Layak 

2 Ahli Materi 98,41% Sangat Layak 

3 Masyarakat Umum 79,45% Sangat Layak 

Dari hasil pengujian black box yang dilakukan oleh Ahli media menghasilkan 

presentase sebesar 99,09%, dan hasil pengujian yang dilakukan oleh Ahli Materi 

yaitu pemilik usaha jasa menjahit baju menghasikan presentase 98,41%, serta hasil 

angket responden yang dilakukan oleh masyarakat umum menghasilkan presentase 

79,45%, dari semua presentase yang dihasilkan oleh Ahli Media, Ahli Materi dan 
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masyarakat umum maka disimpulkan bahwa aplikasi marketplace jasa menjahit 

baju berbasis web sangat layak untuk digunakan. 

1.2. Saran 

Aplikasi pemesanan baju jahit ini masih banyak kekurangan. Peneliti 

memberikan beberapa saran agar aplikasi ini bisa terus berkembang, diantaranya 

sebagai berikut : 

1. Aplikasi ini dapat di kembangkan menjadi aplikasi berbasis mobile 

2. Bisa ditambahkan fitur pemilihan jenis jasa pengiriman, dan juga metode 

pembayaran bisa melalui bank-bank tertentu atau yang lainnya. 

 


