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BAB VI Simpulan dan Saran

6.1 Simpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik oleh penulis berkenaan dengan analisis

dan pembuatan aplikasi back office bursa saham ukm pada Pojok BEI

Sinarmas Sekuritas adalah :

1. Adanya aplikasi ini akan sangat membantu badan usaha ini dalam hal

pengolahan datanya. Karena dengan memanfaatkan aplikasi ini

pengolahan data akan lebih mudah dikarenakan proses pengolahannya

menjadi lebih terotomatisasi juga dalam hal penyimpanan datanya yang

lebih efektif dan efisien, dibandingkan sebelum menggunakan aplikasi

yaitu dengan menyimpan data-data berupa laporan ke dalam arsip.

2. Dengan adanya aplikasi ini, pihak-pihak dalam Pojok BEI yang

berkepentingan dengan laporan-laporan data-data seperti data

pembayaran gaji asisten, data kunjungan, data peminjaman buku, dll.

Dapat lebih terbantu dikarenakan aplikasi ini dapat mengubah data-data

tersebut menjadi sebuah laporan bulanan yang dapat dicetak.

3. Asisten dapat menjadi lebih terbantu dalam proses pemasukan data-

datanya dikarenakan prosesnya menjadi lebih mudah dibandingkan

dengan memakai Microsoft Excel. Kemudian admin juga dapat lebih

terbantu dalam proses pencarian data, dikarenakan datanya dapat

dengan cepat dicari oleh aplikasi ini dengan fitur pencarian berdasarkan

kata kunci dari data tersebut.

6.2 Saran

Setelah menjalankan tugas akhir ini, penulis memiliki saran-saran

yang ditujukan baik kepada berbagai pihak, yaitu :
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1. Untuk pihak Pojok BEI Maranatha.

Agar aplikasi ini dapat terus terpakai dengan baik dalam proses

penggunannya dan untuk meminimalisasi kerusakan pada aplikasi,

disarankan agar pihak perusahaan melakukan perawatan atau

maintenance pada aplikasi ini sehingga aplikasi ini dapat terus terjaga

proses dan fungsinya. Kemudian disarankan agar dilakukan training

kepada admin atau asisten yang akan menggunakan aplikasi ini

sehingga admin dapat memaksimalkan fungsi aplikasi dan

meminimalisasi kesalahan dalam pemakaian aplikasi ini. Kemudian

apabila cookie dalam aplikasi sudah terlalu banyak dan terasa

menggangu disarankan agar membuang cookie dalam browser

seminggu sekali.

2. Untuk pengembang aplikasi

Faktor keamanan pada aplikasi ini sangat kompleks. Terlebih lagi

aplikasi ini berhubungan dengan data-data Pojok BEI yang sangat

penting. Untuk itu dalam pengembangan aplikasi ini, masalah keamanan

sangat perlu ditingkatkan. Dan melihat keluhan dari para responden

mengenai tampilan aplikasi, maka disarankan agar tampilan aplikasi ini

dalam kedepannya bisa ditingkatkan lagi.


