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BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

VI.1  Keterkaitan antara Kesimpulan dengan Hasil Evaluasi 

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dijelaskan pada sub bab 5.3 maka 

dapat ditarik kesimpulan: 

1. Aplikasi SMS yang dibuat telah memenuhi fungsinya yaitu layanan  

berupa sistem informasi dimana member dapat mengetahui di cabang  

mana barang yang member inginkan tersedia. 

2. Aplikasi SMS yang dibuattelah memenuhi fungsinya yaitu memberikan  

          kemudahan bagi member untuk memesan barang yang diinginkan melalui   

          SMS. 

VI.2  Keterkaitan antara Saran dengan Hasil Evaluasi 

Adapun saran-saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil evaluasi pada 

sub bab 5.3 antara lain: 

• Untuk pengembangan disarankan supaya SMS pemesanan barang dapat 

memesan lebih dari 1 barang pada 1 kali SMS. 

• Untuk pengembangan disarankan supaya apabila terjadi perubahan atau 

pembatalan dalam pemesanan suatu barang hal tersebut dapat dilakukan melalui 

SMS, tidak secara manual yaitu dengan cara menelpon ke cabang tersebut. 

• Edward Forrer perlu membuat integrasi stok barang di seluruh cabang, 

Sehingga input stok tidak perlu dilakukan secara manual. 

• Perlu dipertimbangkan untuk menjadi pelanggan sebuah provider telepon. 

• Edward Forrer perlu menyediakan aplikasi terintegrasi dari pusat untuk menerima 

SMS pemesanan barang dari member di tiap cabangnya. 
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VI.3 Rencana Perbaikan / Implementasi terhadap Saran yang 

Diberikan 

• Untuk Pengembangan disarankan sistem ini dapat terintegrasi antar seluruh 

cabang dalam hal stok barang supaya setiap ada barang yang masuk maupun 

keluar di seluruh cabang dapat dipantau secara real time oleh pusat. 

• Perlunya dibuat fitur SMS untuk merubah atau membatalkan barang yang 

dipesan. 

• Untuk masa mendatang diharapkan Edward forrer mempertimbangkan untuk 

menjadi pelanggan sebuah provider telepon, sehingga memiliki nomor layanan 

khusus untuk pengiriman SMS. 
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