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BAB 6 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

6.1. Keterkaitan Antara Kesimpulan Dengan Hasil Evaluasi 

• Aplikasi RD ini merupakan aplikasi yang sesuai dengan permintaan 

customer. Semua fitur yang diminta customer telah tersedia, seperti 

mengelola data film, member, operator dan juga dapat melakukan 

transaksi peminjaman dan pengembalian. 

• Aplikasi RD ini sudah memenuhi tujuan yang telah dijelaskan pada Bab 1, 

untuk membuat suatu aplikasi yang bisa melakukan transaksi peminjaman 

baik manual di rental atau menggunakan PDA, melakukan pencarian data 

film yang ada, mengelola data member, data film dan data operator, 

mencetak laporan pendapatan. 

• Aplikasi RD ini juga cukup mudah digunakan karena desainnya yang 

mudah dipahami dan tidak berbelit-belit. 

 

6.2. Keterkaitan Antara Saran Dengan Hasil Evaluasi 

• Disarankan adanya log agar dapat mengetahui user yang sedang aktif 

melakukan apa saja selama RD aktif. 

• Disarankan adanya penambahan fasilitas back-up data secara otomatis  per 

bulan agar memudahkan pihak rental dalam menyimpan data yang lama. 
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6.3. Rencana Perbaikan / Implementasi Terhadap Saran 
Yang Diberikan 

• Diharapkan dengan menambah fasilitas  log pada Rental Digital akan 

membantu Owner/Admin dalam memantau kerja dari operatornya dan 

juga agar dapat mengetahui apa saja yang dilakukan selama RD aktif. 

• Untuk rencana pengembangan ke depan penambahan fasilitas back-up data 

secara otomatis akan membantu pihak rental dalam melakukan 

peminjaman data-data peminjaman yang lama. 
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