
BAB VI PENUTUP 
 

VI.1 Kesimpulan 

 Sistem Informasi Karaoke ini dapat digunakan untuk mempermudah 

proses bisnis atau proses kerja yang terjadi di sebuah tempat Karaoke. Hasil 

yang dicapai oleh aplikasi ini pun cukup memuaskan. Kerja dari casheer 

menjadi lebih mudah dan cepat, begitu juga dengan kerja dari bagian kitchen. 

Bagian dapur menjadi lebih cepat dan mudah di dalam mendapatkan daftar 

pesanan yang harus segera dibuat, sedangkan bagian kasir mendapatkan 

kemudahan di dalam melakukan penghitungan bon dan proses pembayaran. 

Selain itu dengan adanya aplikasi ini, manajer maupun owner dapat melihat 

laporan dengan lebih cepat tanpa harus menunggu laporan lengkap dari 

masing-masing bagian yang ada di tempat Karaoke tersebut. Laporan yang 

dapat dilihat oleh manajer maupun owner adalah laporan pesanan menu, 

laporan menu makanan favorit, laporan menu minuman favorit, laporan 

pendapatan bulanan, laporan transaksi ruangan, dan laporan pelayanan 

kasir. 

 Sedangkan dari pihak konsumen sendiri, dengan adanya aplikasi ini 

maka konsumen diberikan kemudahan dalam melakukan pemesanan 

ruangan karaoke (booking). Selain itu, konsumen  juga mendapatkan 

kemudahan dalam proses pemesanan menu makanan dan minuman pada 

saat menggunakan ruangan karaoke. Dan yang terakhir namun tidak kalah 

pentingnya adalah kemudahan yang diberikan kepada konsumen dalam hal 

perpanjangan waktu sewa ruangan karaoke. 

Dari hal-hal di atas dapat disimpulkan bahwa aplikasi berbasiskan 

web ternyata masih dapat diandalkan untuk mengatasi berbagai macam 

persoalan yang ditemui di dalam sebuah tempat Karaoke. 
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VI.2 Saran-saran 

Pada masa yang akan datang, aplikasi ini diharapkan mampu 

berkembang menjadi sebuah aplikasi yang dapat menangani lebih banyak 

proses yang terjadi di dalam sebuah tempat Karaoke. Salah satu proses yang 

nantinya dapat ditangani oleh aplikasi ini adalah proses penghitungan laba 

rugi, di mana proses penghitungan laba rugi ini sangat dekat hubungannya 

dengan proses pemesanan menu yang telah dapat ditangani oleh aplikasi ini.  

Selain menangani proses laba rugi, aplikasi ini juga dapat 

dikembangkan untuk dapat bekerja sama dengan program pemilihan lagu 

yang saat ini telah digunakan oleh tempat-tempat Karaoke, sehingga pihak 

manajemen tempat Karaoke tersebut akan mendapatkan lebih banyak lagi 

kemudahan. 

Dari segi penggunaan, diharapkan pada masa yang akan datang 

aplikasi ini dapat dikembangkan untuk mempermudah para pengguna dalam 

menggunakannya. Salah satu contoh pengembangannya adalah dalam hal 

pembayaran, apabila konsumen melakukan pembayaran dengan tunai maka 

secara otomatis box yang muncul adalah box jumlah bayar, sedangkan 

apabila konsumen melakukan pembayaran dengan kartu kredit maka box 

yang muncul adalah box nomor kartu kredit.  

Tidak hanya itu, aplikasi ini juga diharapkan mampu untuk 

memberikan lebih banyak laporan yang dibutuhkan oleh manajer atau owner 

untuk mengembangkan usaha tempat Karaoke tersebut. Laporan yang 

mungkin dapat ditambahkan adalah laporan laba rugi berdasarkan kurun 

waktu tertentu, laporan penghitungan pajak yang harus dibayarkan oleh pihak 

manajemen setiap bulannya, dll. 
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