BAB 4. SIMPULAN DAN SARAN
Pada bab ini, akan dibahas mengenai simpulan dari
tujuan dibuatnya tugas akhir dan saran yang penulis peroleh selama
mengerjakan tugas akhir ini untuk perusahaan agar menjadi lebih baik
lagi di masa yang akan datang.

4.1 Simpulan
Setelah melakukan analisis menggunakan preliminary phase
TOGAF 9.1 pada tiga bagian penting dalam Orchid Home Care
Bandung, maka didapat beberapa simpulan sebagai berikut ini :
1.

Dengan adanya analisis ini, maka dapat memberikan deskripsi kerja
sistem yang saat ini sedang berjalan pada Orchid Home Care
Bandung dalam mendukung aktivitas bisnis di masa yang akan
datang dalam perancangan arsitektur dan juga kegiatan operasional
perusahaan.

2.

Agar aktivitas bisnis pada tiga bagian penting pada Orchid Home
Care Bandung dapat terintegrasi dengan baik maka harus didukung
oleh sistem informasi yang mumpuni yaitu dengan adanya
pengembangan sistem aplikasi yang baru dan juga pembaharuan
dari website menjadi web e-commerce.

3.

Dengan adanya solusi yang direkomendasikan maka pengelolaan
data menjadi lebih mudah baik dalam segi waktu dan biaya.
Sehingga tiap pegawai dalam perusahaan dapat menjalankan fungsi
dan peranannya sesuai dengan bagiannya masing-masing.

4.

Untuk dapat mewujudkan tujuan aktivitas bisnis sesuai dengan hasil
analisis yang telah dilakukan, maka perusahaan harus mengubah
kerja sistem lama yang masih manual kedalam kerja sistem yang
baru yang telah terkomputerisasi. Dimana dalam pengembangannya
memerlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit bahkan jauh
melebihi kapasitas perusahaan.
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4.2

Saran
Saran yang dapat penulis berikan bagi Orchid Home Care
Bandung agar di masa yang akan datang lebih baik lagi yaitu :
1. Sistem yang saat ini sedang berjalan secara menual pada
perusahaan agar dapat diubah menjadi sistem yang terintegrasi
dan terkomputerisasi. Sehingga kelak tidak akan menimbulkan
masalah yang jauh lebih banyak.
2. Pengelolaan teknologi pada perusahaan dirasa masih sangat
kurang sehingga perlu peningkatan dalam mengelolanya.
3. Sebaiknya pembangunan sistem baru yang terintegrasi dan
terkomputerisasi

dilakukan

secara

bertahap

sesuai

dengan

kebutuhan dan kemampuan perusahaan.
4. Sebaiknya menambah pegawai baru dalam bidang teknologi.
5. Sebaiknya segera diadakan pelatihan dasar-dasar ilmu teknologi
untuk para pegawai.
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