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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini penulis akan menyimpulkan dari keseluruhan pembahasan
yang telah penulis sampaikan pada bab-bab sebelumnya. Pada bab ini penulis juga
memberikan beberapa saran yang dapat menjadi pertimbangan bagi pihak Sonic
Futsal Palembang dalam menyelesaikan permasalahan penyewaan lapangan futsal
dan pengolahan data transaksi penyewaan lapangan futsal sehingga dapat
membantu pihak Sonic Futsal Palembang, pihak karyawan, maupun pihak
pengguna aplikasi ini nantinya.

5.1 Kesimpulan
Kesimpulan yang dapat penulis ambil dari penyusunan laporan akhir ini
adalah :

1. Laporan akhir ini menghasilkan sebuah aplikasi yang berbasis web, dimana
terdapat fitur-fitur yang dapat memudahkan konsumen dalam melakukan
penyewaan lapangan. Fitur-fitur tersebut terdiri dari, form home konsumen,
form booking konsumen, form pemilihan tanggal dan jam penyewaan, serta
form input data penyewaan.
2. Dengan adanya aplikasi ini, konsumen yang akan melakukan penyewaan
lapangan futsal tidak perlu datang langsung ke Sonic Futsal Palembang, serta
aplikasi ini juga dapat membantu karyawan admin Sonic Futsal Palembang
dalam mengolah data member dan data transaksi penyewaan lapangan secara
cepat dan akurat melalui jaringan internet.
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5.2 Saran
Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, maka penulis
ingin memberikan saran yang dapat dijadikan sebagai bahan masukan yang
bermanfaat bagi Sonic Futsal Palembang. Adapun saran yang penulis berikan
adalah sebagai berikut :
1. Dengan adanya aplikasi online penyewaan lapangan futsal pada Sonic Futsal
Palembang, maka Sonic Futsal Palembang disarankan agar selalu melakukan
pemeliharaan dan pengevaluasian pada aplikasi tersebut secara berkala
sehingga dapat memberikan hasil yang maksimal.
2. Diperlukan adanya pelatihan khusus terhadap admin dalam menggunakan atau
mengoperasikan aplikasi ini, guna mengoptimalkan kerja dari aplikasi tersebut
sehingga tidak terjadi kesalahan dalam pengoperasian aplikasi yang dapat
menyebabkan kerusakan pada aplikasi tersebut.
3. Program aplikasi ini masih tergolong baru bagi pihak Sonic Futsal Palembang.
Penulis mengharapkan aplikasi ini dapat dikembangkan untuk hasil yang lebih
baik lagi.
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