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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 Pada bab ini penulis akan menyimpulkan isi dari keseluruhan pembahasan 

yang telah penulis tuangkan pada bab-bab sebelumnya. Pada bab ini juga penulis 

memberikan saran kepada Rumah Makan Palapa Permai untuk mengatasi 

permasalahan. Adapun kesimpulan dari pembahasan yang terdapat pada laporan 

ini yaitu sebagai berikut : 

1. Aplikasi Pengolahan Data Keuangan pada Rumah Makan Palapa Permai Kota 

Palembang Berbasis Website ini menggunakan bahasa pemrograman PHP dan 

MySQL sebagai basis datanya. 

2. Pada halaman admin terdapat form input data menu, form input data 

pengeluaran, tampilan pendapatan, tamilan data pegawai, tampilan data laba 

rugi dan info gaji. Pada halaman pimpinan terdapat form input data cabang 

dan pegawai, tampilan data laba rugi dan info gaji. Pada halaman kepala 

cabang terdapat form input data pendapatan, tampilan menu makanan, dan 

tampilan data pegawai. 

3. Aplikasi ini mampu menyimpan laporan data keuangan dengan periode 

tertentu sehingga user dapat melihat lagi laporan sesuai periodenya dan hal ini 

tentunya memudahkan penggunanya dalam mencari data transaksi keuangan.  

4. Aplikasi ini mampu menghitung laba rugi dan gaji pegawai sesuai dengan 

persentase bagi hasil pegawai sehingga dapat menghemat waktu admin dalam 

perhitungan gaji dan hal ini tentunya meminimalisir kesalahan yang mungkin 

dapat terjadi apabila admin menghitung gaji pegawai satu persatu 

menggunakan kalkulator 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka penulis akan 

memberikan beberapa saran yang disajikan sebagai bahan masukan yang mungkin 

akan bermanfaat bagi Rumah Makan Palapa yaitu sebagai berikut : 
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1. Sebaiknya diberikan sosialisasi yang baik kepada pihak yang akan 

mengoperasikan aplikasi ini agar dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. 

2. Sebaiknya aplikasi ini dikembangkan dengan menambahkan fitur grafik pada 

laporan sehingga pimpinan maupun admin dapat melihat kenaikan maupun 

penurunan omset Rumah Makan Palapa Permai dengan mudah. 

3. Sebaiknya aplikasi ini dapat diterapkan di grup-grup Rumah Makan Palapa 

lainnya sehingga dapat menambah akses untuk pimpinan di pusat utama. 

4. Sebaiknya untuk menjaga keamanan data-data pada aplikasi ini, disarankan 

kepada pihak Rumah Makan Palapa Permai untuk selalu melakukan backup 

data pada tempat penyimpanan lain untuk menghindari hal-hal yang tidak 

diinginkan. 


