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BAB VI  

SIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil kuesioner yang terdapat di lampiran, dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Aplikasi ini mudah untuk dimengerti karena 8 dari 10 orang menjawab 

“Ya” untuk pertanyaan “Apakah aplikasi ini mudah untuk dimengerti?” 

2. Aplikasi ini mudah untuk dipakai karena 6 dari 10 orang menjawab 

“Ya” untuk pertanyaan “Apakah aplikasi ini mudah untuk dipakai?” 

3. Penampilan aplikasi ini kurang menarik karena 7 dari 10 orang 

menjawab “Tidak” untuk pertanyaan “Apakah aplikasi ini memiliki 

penampilan yang menarik?” 

4. Aplikasi ini membantu dalam pengerjaan tugas karena 7 dari 10 

orang menjawab “Ya” untuk pertanyaan “Apakah aplikasi ini 

membantu dalam pengerjaan tugas anda?” 

5. Aplikasi ini kurang membantu dalam pembuatan laporan keuangan 

karena 6 dari 10 orang menjawab “Tidak” untuk pertanyaan “Apakah 

aplikasi ini membantu dalam pembuatan laporan keuangan?” 

6. Aplikasi ini membantu dalam menjaga kekonsistenan data karena 6 

dari 10 orang menjawab “Ya” untuk pertanyaan “Apakah aplikasi 

menjaga kekonsistenan data?” 

Dari hasil pembahasan di atas, maka kesimpulan yang dapat diambil 

adalah : 
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1. Berdasarkan pertanyaan kuesioner nomor 1 sampai 4, aplikasi yang 

dibuat mudah dimengerti ,mudah digunakan, dan membantu dalam 

pengerjaan tugas. 

2. Berdasarkan pertanyaan kuesioner nomor 5, aplikasi ini kurang 

membantu dalam pembuatan laporan keuangan meskipun adanya 

fitur pembuatan report penjualan dan pembelian bulanan 

3. Berdasarkan pertanyaan nomor 6, aplikasi ini membantu menjaga 

kekonsistenan data dikarenakan setiap pemasukkan data langsung 

disimpan di dalam basis data dan data-data tersebut terintegrasi satu 

sama lain 

 

6.2 Saran 

Saran untuk pengembangan aplikasi ini lebih lanjut adalah sebagai berikut: 

1.  Memperbaiki penampilan aplikasi agar pegawai lebih mudah dan 

tertarik untuk memakainya 

2. Adanya tambahan fitur yang dapat memperhitungkan kecepatan 

produksi per hari untuk melakukan pemesanan kepada supplier secara 

bertahap sehingga tidak perlunya ruang yang terlalu banyak untuk 

penyimpanan benang 

3. Pembuatan aplikasi berbasis web sehingga manajer dapat memantau 

proses penjualan, pembelian, atau produksi melalui web 


