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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada Kompas TV Palembang dan 

pembahasan yang telah penulis uraikan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis 

menarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Proses pada sistem yang lama dimulai dari produser mengisi kertas yang 

berisi form keterangan order kemudian memberikan kertas tersebut kepada 

editor beserta bahan mentah berupa foto, rekaman suara dan video. 

Sedangkan pada sistem yang baru yaitu produser mengisi form pada aplikasi 

dan dapat melakukan attatch file untuk bahan mentahnya. Kemudian sistem 

akan mengirimkan kepada editor. Aplikasi Web Permintaan Pesanan Grafis 

Animasi ini menggunakan bahasa pemograman PHP dan database MySQL 

dimana aplikasi ini memiliki Halaman Login, Halaman Dashboard, Halaman 

Ubah Akun, Halaman Daftar Karyawan, Halaman Mengelola Data 

Departemen, Halaman Mengelola Data Program, Halaman Mengelola Data 

Order Type, Halaman Mengelola Data Users, Halaman Order Form, Halaman 

Balasan Order, Halaman Revisi Order, Halaman Balasan Refisi, dan Halaman 

Order Finish. 

2. Penerapan program aplikasi yang penulis buat ditujukan terutama untuk 

mempermudah Produser dan Editor dalam proses pemesanan graafis dan 

animasi, membantu memonitoring orderan apa saja yang telah selesai 

dilakukan maupun yang masih dalam proses pengerjaan. Dengan dibuatnya 

aplikasi ini, maka proses pemesanan grafis animasi menjadi lebih cepat dan 

efektif serta dapat dengan mudah dipantau apakah telah selesai. 

3. Hasil yang diperoleh dari aplikasi ini adalah berupa informasi mengenai 

orderan grafis animasi apa saja yang telah selesai dikerjakan maupun yang 

masih dalam proses pengerjaan. 
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5.2. Saran 

 Dari kesimpulan yang telah dikemukakan, maka penulis ingin memberikan 

saran yang akan dijadikan sebagai bahan masukan yang bermanfaat bagi Kompas 

TV Palembang untuk dapat mendukung keberhasilan dari aplikasi yang baru ini, 

perlu diberi saran sebagai berikut : 

1. Pemakai (user) yang akan menggunakan program tersebut sebaiknya 

dilakukan pelatihan terlebih dahulu untuk menghindari kekeliruan dan 

ketidaksesuaian dalam proses pengolahan data dan untuk menjaga data-data 

ataupun aplikasi ini, disarankan untuk melakukan back-up data ke sistem 

penyimpangan lain dan perawatan sistem yang baik untuk menghindari 

adanya kerusakan sistem pada aplikasi ini. 

2. Sebaiknya Aplikasi Permintaan Pesanan Grafis Animasi ini dapat digunakan 

pada Kompas TV Palembang dan dilajutkan dengan adanya pengembangan 

sistem yang berkelanjutan di masa yang akan datang. Diharapkan dengan 

adanya Aplikasi Permintaan Pesanan Grafis Animasi ini dapat membantu 

produser dalam melakukan proses pemesanan grafis animasi, memantau 

pesanan apa saja yang sedang dalam pengerjaan maupun yang telah selesai 

dikerjakan. Diharapkan juga kepada Kompas TV Palembang untuk dapat 

mengaplikasikan aplikasi ini diperusahaan sehingga dapat mempermudah 

Editor dalam menjadwal dan mengatur pesanan apa saja yang ada. 

3. Sebaiknya Aplikasi Permintaan Pesanan Grafis Animasi pada Kompas TV 

Palembang dilakukan pengarahan khusus kepada Admin, Produser, maupun 

Editor dalam mengoperasikan aplikasi ini untuk mengoptimalkan kerja dari 

program aplikasi sehingga tidak terjadi kesalahan yang dapat menyebabkan 

kerusakan sistem. 


