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BAB 6. SIMPULAN DAN SARAN 
Pada bab ini membahas mengenai kesimpulan dan saran untuk tugas 

akhir yang dibuat yang merupakan merupakan rangkuman hasil yang telah 

didapatkan. 

 

6.1 Simpulan 
Dari hasil penelititan yang dilakukan terhadap tugas akhir yang dibuat 

yaitu mengenai pengelolaan data barang ohm schaklaar dapat diambil 

beberapa point kesimpulan yang berdasar pada tujuan dari penelitian 

diantaranya yaitu : 

1. Aplikasi pengelolaan data barang ohm schaklaar ini membantu 

user untuk merekap jumlah bahan baku yang dibeli perusahaan 

dan jumlah ohm schaklaar yang diproduksi, memudahkan user 

dalam memesan barang, merekap pembelian yang diberikan oleh 

user konsumen untuk memesan barang .  

6.2 Saran 
Terdapat dua saran yang akan diberikan untuk penelitian tugas akhir 

ini yang pertama adalah saran untuk pengembangan aplikasi di masa yang 

akan datang dan kedua adalah saran untuk pelaksanaan penelitian dengan 

lebih baik di masa yang akan datang.  

6.2.1 Saran Pengembangan Aplikasi 
Terdapat beberapa saran untuk pengembangan aplikasi dimasa akan 

datang yaitu : 

1. Aplikasi pengelolaan data barang ohm ini untuk memperluas 

penjualan barang atau lebih tepatnya akan menjadi otomatis 

melakukan konfirmasi dengan memanfaatkan layanan yang 

disediakan oleh bank. 

2. Menyediakan pembayaran via online yaitu dengan menggunakan 

aplikasi jual ohm schaklaar online. 

3. Melakukan re-design untuk tampilan yang lebih masa kini. 
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4. Menambahkan fitur tracking dari map yaitu tracking jarak antar 

toko pelanggan. 

5. Menambahkan fitur pembanding antar penjualan barang sejenis. 

6. Membuat layanan web service untuk penjualan ohm. 

7. Membuat aplikasi yang berbasis mobile dengan menggunakan 

web service yang telah dibuat. 

 

6.2.2 Saran pelaksanaan penelitian 
Terdapat beberapa saran untuk penelitian yang sebaiknya dilakukan 

dimasa akan datang diantaranya yaitu :  

1. Membuat kuisoner tentang seberapa butuhnya pelanggan toko 

listrik yang menjual ohm schaklaar menggunakan media internet. 

2. Melakukan penelitian secara berkala lebih rapi dan bertahap dalam 

hal melakukan perancangan pembuatan aplikasi. 
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