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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

  Berdasarkan penelitian pada proses laporan akhir yang telah dilaksanakan 

pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan Kota Palembang, penulis telah 

memperoleh beberapa hasil yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya. Oleh 

karena itu, poin-poin dari pembahasan tersebut disimpulkan menjadi sebagai 

berikut : 

1. Aplikasi Reservasi Gedung Alpha ini masih terbatas pada pelayanan 

pemesanan dan konfirmasi pembayaran. 

2. Adanya aplikasi reservasi gedung ini dapat menjadi salah satu bentuk 

peningkatan inovasi dari pihak BP3 dalam upaya peningkatan efisiensi dan 

efektifitas waktu yang digunakan saat mengatasi permintaan booking tanpa 

perlu datang secara langsung. 

3. Sistem informasi Booking ini dibangun menggunakan Bahasa Pemrograman 

PHP dan database MySQL, sehingga sistem berbasis web online. Sistem ini 

menyediakan halaman antar muka front-end yang mengadopsi dari jenis 

website single page yang mengefisiensi wadah yang diperlukan,lalu 

mempermudah admin memantau aktivitas yang ditampilkan didalam web 

berupa fasilitas dan paketnya dan terhubung pada satu database. Selanjutnya 

customer mendapatkan kemudahan dengan mendaftarkan diri nya melalui pop 

up form yang disediakan dengan memasukan data tertentu dari user tersebut 

dan nantinya melakukan verifikasi. 
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5.2. Saran 

  Berdasarkan kesimpulan sebelumnya, penulis memberikan beberapa saran 

yang dapat dipertimbangkan bagi Perusaahan/Instansi mengenai pengolahan dan 

pengembangan aplikasi yang telah dibuat. Beberapa saran yang penulis 

sampaikan pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan Kota Palembang 

berdasarkan pembahasan yang telah penulis sampaikan pada bab-bab sebelumnya 

adalah sebagai berikut : 

1. Aplikasi reservasi gedung ini masih memiliki banyak kelemahan, sehingga 

perlu adanya pengembangan aplikasi agar dapat digunakan secara optimal. 

2. Aplikasi reservasi gedung ini masih terbatas pada reservasi dan konfirmasi 

pembayaran. 

3. Diperlukan sosialisasi dan promosi lebih lanjut oleh pihak Balai Pendidikan 

dan Pelatihan Penerbangan agar sistem ini dapat digunakan oleh semua orang 

dan dirasakan manfaatnya bagi masyarakat secara umum. 

 


