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BAB VI SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan dan saran yang didapat merupakan hasil implementasi dari 

tugas akhir pembuatan Sistem Informasi Aplikasi Bisnis Kuliner Online Pada 

Anggun Catering.  

6.1 Simpulan  

Simpulan yang didapat dari hasil pengerjaan tugas akhir ini didapat 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Telah berhasil dibuat sebuah rancangan sistem yang dapat menangani 

pengelolaan order atau pesanan, pengelolaan bahan makanan dan 

pengelolaan alat catering pada bisnis kuliner Online Anggun Catering. 

Sistem ini juga dirancang sehingga dapat menangani data Customer, 

data supplier serta data pegawai dari Anggun Catering. 

2. Sistem Informasi Manajemen Bisnis Kuliner Online Pada Anggun 

Catering yang telah dibangun mampu memenuhi kebutuhan pengguna 

yaitu pemilik Anggun Catering dalam menjalankan bisnis kuliner online. 

Kebutuhan yang telah dipenuhi antara lain adalah pemilik atau owner 

dapat mengelola order yang diterima, mengelola data Customer, data 

pegawai, serta mengelola data bahan makanan dan alat catering. 

3. Hasil implementasi sistem informasi telah telah memenuhi kebutuhan 

pengguna mengenai kemudahan dan keamanan dalam mengakses 

aplikasi. Pengguna dapat dengan mudah mengakses aplikasi bisnis 

kuliner onliner ini melalui internet, karena aplikasi ini berbasis web. 

Setiap pengguna memiliki akun yang terdaftar dalam sistem, sehingga 

pengguna aman dalam mengakses aplikasi. Setiap pengguna memiliki 

hak akses masing- masing. Hal ini dapat membatasi kepentingan setiap 

pengguna agar tidak mengganggu kepentingan pengguna lain. 

4. Hasil implementasi sistem informasi ini juga telah mampu menyajikan 

kebutuhan alat dan kebutuhan setiap order yang telah tersimpan. 
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6.2 Saran 

Saran untuk Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bisnis Kuliner 

Online pada Anggun Catering  agar dapat dikembangkan lebih lanjut adalah 

sebagai berikut : 

1. Sistem informasi ini disarankan agar fitur pembayaran dapat 

diintegrasikan dengan sistem pembayaran Online seperti paypal atau 

dengan menggunakan pembayaran melalui kartu kredit. 

2. Saran untuk pengembangan sistem ini, dapat ditambah dengan adanya 

fitur akuntansi dan keuangan agar pemilik bisnis kuliner Online ini dapat 

mengelola keuangannya dengan baik. 

3. Untuk mempermudah akses, dapat dibuat aplikasi mobile yang dapat 

terintegrasi dengan sistem informasi ini. 

4. Sistem informasi ini juga dapat dikembangkan dengan menambahkan 

modul kepegawaian yang mengelola staff catering dan sumberdaya 

manusia pada Anggun Catering. 

5. Sistem informasi ini dapat pula dikembangkan dengan implementasi 

metode pendukung keputusan, sehingga keputusan dapat lebih terukur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

 

 


