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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Sistem telah berhasil dibangun dan diimplementasikan ke dalam PT ABC. 

Sistem yang dibangun berkaitan dengan data customer, data transaksi, dan  

beberapa kegiatan CRM yang dilakukan untuk menambah nilai plus pada 

customer terhadap perusahaan. Laporan transaksi dan customer juga dapat 

dilihat pada aplikasi ini, dengan menggunakan sistem ini perusahaan 

mendapat keuntungan penyampaian informasi lebih cepat dikarenakan 

reminder aplikasi yang otomatis.  

Dengan segala kekurangan yang ada berikut kesimpulan yang dapat 

diambil dari sistem informasi reminder PT ABC : 

a. Sistem informasi reminder dapat mengingatkan kepada wiraniaga jika 

terdapat beberapa hari penting untung diinformasikan kepada 

customer. 

b. Memudahkan wiraniaga dalam memberikan informasi penting karena 

aplikasi ini bersifat otomatis semenjak data diinput ke dalam sistem. 

c. Sistem dapat memberikan informasi yang lebih efektif dan efisien 

seperti memberikan promo melalui email sehingga menghemat waktu 

dan biaya promosi perusahaan. 
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5.2 Saran 

Untuk pengembangan aplikasi berikutnya, penulis memberikan beberapa 

saran yang mungkin bermanfaat untuk penelitian sebagai berikut : 

a. Menambahkan beberapa module-module tambahan untuk 

mengintegrasikan sistem yang dibuat dengan sistem yang telah ada. 

b. Aplikasi ini daapat dikembangkan menjadi aplikasi web yang 

mempunyai server sendiri, sehingga database dapat diakses 

dimanapun. 

c. Dalam pengembangan aplikasi ini sebaiknya dapat berjalan baik 

apabila terdapat kerjasama yang baik dengan klien sehingga jadwal 

dan proses pembangunan berjalan lancar dan sesuai timeline. 

d. Terdapat tambahan menu untuk update aplikasi apabila terdapat versi 

terbarunya sehingga tetap update dalam segala akses informasinya. 
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