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BAB VI SIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Kesimpulan 
Hasil pengamatan dalam melakukan analisis dan perancangan sistem, 

maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Melalui fitur register model dalam aplikasi ini, dapat lebih memudahkan 

model dalam mengisi data informasi model yang mendaftar ke PT. 

Intersys Management sehingga membuat model lebih menghemat kertas 

(biaya), waktu dan tenaga secara efektif dan efisien.

2. Melalui fitur ubah model dalam aplikasi ini, model lebih mudah mengubah 

semua data informasi yang bersangkutan dengan data personal dan data 

aksesnya.

3. Melalui fitur cari model dalam aplikasi ini, sangat memudahkan user

terutama admin dalam mencari model yang terdaftar di PT. Intersys

Management berserta informasinya tanpa harus membuka berkas – 

berkas / dokumen – dokumen yang bersangkutan dengan model tersebut.

4. Melalui fitur rating dalam aplikasi ini, sangat memudahkan user dalam 

menentukan 5 model terbaik di PT. Intersys Management berdasarkan 

berat badan ideal dan nilai rata – rata casting dari para model (diurutkan 

secara ascending).

5. Melalui fitur casting, Admin tidak perlu lagi mencatat dan merekap seluruh 

nilai dan mengabsen para model secara manual. Karena dengan fitur ini 

baik kehadiran, pengisisan nilai maupun sistem perhitungannya sudah 

diatur dalam aplikasi ini sehingga sangat memudahkan user.

6. Melalui fitur event, sangat memudahkan admin dan PH dalam membuat 

event dengan tujuan mencari talent atau model – model baru.

7. Melalui fitur forum memudahkan user untuk berdiskusi tentang dunia 

entertainment dan fashion.
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6.2 Saran 
Pengembangan aplikasi lebih lanjut dapat ditambahkan beberapa fitur 

atau beberapa security (pengamanan) yang dapat membuat aplikasi ini lebih 

maksimal dalam pemakaiannya. Beberapa fitur dan pengembangan yang 

disarankan untuk aplikasi ini, adalah : 

1. Aplikasi ini lebih baik lagi di online kan dan dibuat aplikasi dekstopnya 

yang bersifat online juga, tujuannya agar setiap generasi muda (model) 

yang berminat di dunia entertainment dapat langsung ikut bergabung 

(mendaftarkan diri) di PT. Intersys Management.

2. Perlunya backup data dari database apabila data model sudah banyak 

terisi.

3. Perlunya fitur DSS (Decision Support System) yang lebih advance untuk 

menangani pengambilan keputusan user dalam memilih model – model 

terbaik berdasarkan suatu perhitungan khusus.


