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BAB VI  SIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1 Simpulan 

 Dalam bab ini, disampaikan kesimpulan yang merupakan rangkuman 

dari analisa bab sebelumnya dan merupakan jawaban rumusan masalah 

yang disampaikan dalam penelitian ini. Berikut ini adalah kesimpulan yang 

dapat disimpulkan dari hasil penelitian ini : 

1. Dengan adanya aplikasi ini, pengelolaan data kunjungan dan kinerja 

marketing dapat terpantau dengan baik yang semula pemberian 

laporan kunjungan secara manual menjadi sistem yang 

terkomputerisasi. 

2. Dengan adanya aplikasi ini, agen marketing yang berada di luar kota 

tetap dapat memberikan laporan kunjungan tepat waktu sehingga 

kinerja staf yang berada diluar kota tetap terpantau oleh manager 

melalui laporan – laporan kunjungannya. 

3. Manager dapat mengetahui masalah – masalah yang dihadapi oleh 

stafnya melalui laporan kunjungan, pada laporan kunjungan tersedia 

kolom keterangan yang isinya mengenai kejadian yang dialami oleh 

staf saat melakukan kunjungan kepala client. 

4. Aplikasi berbasis web sehingga dapat diakses dimana saja, maka staf 

yang berada diluar kota tetap dapat memberikan laporan 

kunjungannya tepat waktu tanpa ada batasan waktu dan tempat 

5. Pada aplikasi ini memberikan data grafik yang berdasarkan omset 

yang telah didapat pada periode tertentu dan manager dapat 

mengetahui staf yang paling potensial pada periode yang berdasarkan 

omset yang telah didapat oleh agen marketing. 
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6.2 Saran 

 Dalam pembuatan aplikasi ini, penulis memiliki saran –saran untuk 

mengembangkan aplikasi selanjutnya, yaitu :  

1. Aplikasi ini dapat terus dikembangkan agar sesuai dengan kebutuhan 

dan tuntutan  yang ada pada PT. Asia Kapitalindo, sehingga tidak 

menutup kemungkinan aplikasi sudah ada dapat mengalami 

perubahan ataupun penambahan fitur, seperti data potensial client, 

convert laporan ke dalam bentuk pdf maupun word, dan juga laporan 

– laporan lainnya. 

2. Perlunya maintence secara berkala, mulai dari fungsionalitas sistem 

serta database pada aplikasi, seperti penambahan data client, data, 

kunjungan, data chat dan penambahan kapasitas tipe data pada field 

tertentu. 

3. Perlunya untuk memperindah tampilan agar yang lebih interaktif dan 

user friendly. 

 


