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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Telah dilakukan penganalisisan dan perancangan profit center pada dinas 

Engineering di PT. GMF AeroAsia dimana profit center ini nantinya akan 

digunakan dinas Engineering sebagai wadah yang menampung revenue dinas 

Engineering sehingga dinas Engineering tidak menumpang lagi pada profit 

center dinas Produksi. Selain itu, profit center ini juga akan digunakan untuk 

menganalisis profit and loss yang terdapat di dinas Engineering secara langsung 

sehingga dapat diketahui apakah dinas ini mengalami profit/loss dari setiap 

project yang dikerjakannya. 

Berdasarkan hasil analisis dan perancangan profit center yang telah 

diuraikan pada penelitian ini, profit center berhasil diterapkan pada sistem SAP 

SWIFT dinas Engineering di PT. GMF AeroAsia dengan sukses dan tepat 

waktu. Dengan adanya profit center pada dinas Engineering di PT. GMF 

AeroAsia ini maka dinas Engineering kini memiliki sebuah wadah yang dapat 

menampung revenue dinas Engineering sehingga dinas Engineering tidak 

menumpang lagi pada profit center dinas Produksi. Selain itu, dinas 

Engineering juga dapat menganalisis profit and loss yang terdapat di dinasnya 

secara langsung untuk mengetahui apakah dinasnya mengalami profit/loss dari 

setiap project yang dikerjakannya. 
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5.2. Saran 

  Adapun beberapa saran yang dapat penulis berikan berdasarkan hasil 

analisis dan perancangan yang sudah dilakukan, yaitu : 

1. Demi kelancaran pada saat menggunakan sistem profit center, setiap 

user yang masih belum mengerti sebaiknya mengikuti user manual 

yang sudah dibuat agar terhindar dari error atau hal-hal yang tidak 

diinginkan. 

2. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat melakukan beberapa 

fase ASAP methodology yang terdiri dari fase Project Preparation, fase 

Business Blueprint, fase Final Preparation, dan fase Go-Live and 

Support. 
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