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BAB VI SIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Simpulan 
Simpulan yang dapat diambil dengan dibuatnya aplikasi manajemen 

untuk Rakun Studio antara lain: 

1. Fungsi manajemen dapat diterapkan ke dalam sistem melalui fitur-

fitur yang dihadirkan di dalam aplikasi. Fungsi manajemen 

perencanaan diterapkan melalui pemberian tugas-tugas kepada 

pengguna. Fungsi manajemen pengorganisasian dan pengaturan 

pegawai diterapkan dengan adanya hak akses pengguna. Fungsi 

manajemen kepemimpinan diterapkan dengan fitur pencatatan 

kegiatan sehingga pimpinan dapat terus memonitor perkembangan 

proyek dan dapat memberi masukan kepada karyawan. Fungsi 

manajemen pengendalian deiterapkan melalui fitur pencatatan 

kehadiran sehingga kinerja karyawan dapat terus dievaluasi. 

2. Data-data klien, proyek, dan pegawai dapat diakses secara lebih 

cepat dengan cara menyimpannya di dalam suatu sistem terpadu, di 

mana setiap data bisa saling berkaitan satu dengan yang lainnya. 

3. Perkembangan proyek dapat dipantau setiap saat melalui aplikasi 

yang dapat diakses secara online, seperti aplikasi berbasis web. Jika 

koneksi internet tersedia, maka situs web yang terhubung dengan 

jaringan internet dapat diakses setiap saat. 

4. Evaluasi kinerja pegawai dapat dilakukan dengan cara memantau 

kegiatan pegawai setiap harinya. Dengan melakukan pencatatan 

kehadiran dan kegiatan harian, perkembangan proyek dan kinerja 

pegawai dapat terus termonitor. 

5. Dokumen-dokumen dengan format umum dibuat secara otomatis 

oleh sistem, seperti dokumen invoice, receipt, dan slip gaji pegawai. 

Dengan fitur tersebut dokumen akan tersimpan di dalam sistem dan 

dapat diakses setiap saat jika diperlukan. 
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6.2 Saran 
Saran yang dapat diberikan penulis setelah aplikasi manajemen Rakun 

Studio selesai dibuat adalah agar aplikasi manajemen Rakun Studio dapat 

terus dikembangkan seiring dengan perkembangan Rakun Studio, sehingga 

aplikasi Rakun Studio dapat dipergunakan secara maksimal untuk 

mendukung proses-proses dan kegiatan-kegiatan yang berjalan di Rakun 

Studio.  

Fitur yang akan sangat bermanfaat untuk diimplementasikan adalah fitur 

pencarian dan pengelompokan data. Ketika Rakun Studio semakin besar 

tentunya akan semakin banyak data yang disimpan di dalam database, 

sehingga fitur pencarian dan pengelompokan data diharapkan dapat 

membantu meningkatkan evisiensi kerja. 
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