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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan  

Aplikasi yang berguna untuk membantu aktivitas pencatatan transaksi dan 

inventory bengkel telah selesai dibuat sesuai dengan kebutuhan pemilik bengkel 

yang sudah diterima pada saat melakukan wawancara. Aplikasi yang telah dibuat 

ini memudahkan pihak bengkel untuk menyimpan data data barang seperti jumlah 

dimana transaksi yang dilakukan akan mengurangi persediaan atau jumlah dan 

pembelian menambahkan stock atau jumlah barang tersebut.  Dengan mengakses 

aplikasi ini, karyawan bengkel dapat meng-input semua list barang atau service 

yang dilakukan pelanggan sehingga total biaya kendaraan pelanggan dapat 

langsung diketahui setelah meng-input data transaksi apa saja yang telah dilakukan 

atau dibeli, dan juga tidak hanya 1 pelanggan, aplikasi dapat menyimpan dan 

menghitung transaksi sampai 5 pelanggan. Tidak hanya bagian transaksi, pemilik 

bengkel juga dapat meng-input pembelian dari pemasok sehingga dapat mencatat 

apa saja yang telah dibeli. 

Sistem manual yang digunakan bengkel sebelumnya memiliki kelemahan 

seperti human error, catatan yang banyak pada buku, sehingga sulit untuk 

mengolah data hingga dalam proses transaksi yang harus menghitung ulang apa saja 

yang dilakukan atau dibeli oleh pelanggan. Aplikasi yang telah dibangun ini dibuat 

untuk mencegah kelemahan kelemahan yang ada pada sistem manual sehingga 

bengkel dapat beroperasi dengan lebih baik lagi. 

 

5.2 Saran 

 Penulis menyarankan untuk pengembangan aplikasi bengkel selanjutnya 

untuk lebih menekankan pada user interface untuk mempermudah user mengakses 

aplikasi tersebut. 

 

Analisis dan perancangan..., Kevin Golfik, FTI UMN, 2017




