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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 
Kesimpulan dari implentasi dengan judul “Analisis Dan Implementasi Web 

Event Management Festival Seni Budaya Kasih Semesta Dengan Dynamic Systems 

Development Method”, penulis dapat memberi kesimpulan yaitu: 

1. Analisis untuk perancangan web event management ini yaitu dengan

menggunakan Dynamic Systems Development Method (DSDM) untuk

menganalisis sumber kebutuhan atau masalah yang dihadapi, kemudian

mencari solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut.

2. Hasil analisis web event management ini menemukan titik penyelesaian

masalah yaitu dengan merancang dan implementasi sistem berbasis web baik

dalam pendaftaran maupun pengaturan data yang dibutuhkan selama event

sehingga dapat dikumpulkan menjadi satu dan dapat diatur dengan mudah

oleh administrator web event.

3. Hasil implementasi web event management ini berhasil diimplementasi

pada web yang dapat digunakan dengan koneksi internet. Dengan ini

membuktikan bahwa penulis telah berhasil menyelesaikan analisis dan

implementasi sesuai dengan ekspektasi penulis.

4. Sistem dibangun dengan framework Laravel, framework laravel memiliki

keunggulan pada keamanan sistem, kualitas sistem, operasional sistem,

hemat biaya dan waktu dalam pengembangan sistem.

5. Sistem ini lebih efektif dan efisien daripada sistem sebelumnya, dari sistem

penyimpanan data yang dilakukan oleh peserta, kemudian pengambilan data

oleh panitia. Data yang berubah tidak mempengaruhi panitia, panitia dapat

mengambil data kapanpun.

6. Sistem ini telah berhasil diimplementasi pada web dengan menggunakan

dynamic systems development method dalam analisis perancangan sistem

ini.
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5.2 Saran 
Supaya pengembangan implementasi sistem ini dapat dikembangkan 

menjadi lebih baik, penulis menguraikan beberapa poin sebagai berikut: 

1. Event berkembang setiap saat, dengan jumlah peserta yang meningkat,

sistem dapat merancang analisis data mining dalam data jumlah besar, agar

mendapatkan analisis yang lebih tepat.

2. Penggunaan plugin pada sistem seperti font-awesome, chart-js, angular, dan

plugin lainnya pada sistem ini berfungsi dengan baik. Dengan

perkembangan selanjutnya, dapat dikembangkan lagi dengan plugin-plugin

lainnya agar dapat merancang penampilan lebih UI dan UX kepada user.

3. Untuk perkembangan selanjutnya, dapat diimplementasikan sistem web

event management berbasis android atau IOS.
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