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BAB V                                                                                             

Kesimpulan dan Saran 

 

5.1  Kesimpulan 

 

 Setelah selesainya pembuatan laporan akhir dan melakukan pembangunan 

aplikasi pada café Sixthsense yang dapat melakukan pengadaan produk antar café 

yang bertujuan agar membantu pada saat suatu café kekurangan produk dapat 

saling membantunya serta berhasilnya dalam menggunakan metode analytical 

hierarchy process(AHP) . Berikut ini adalah kesimpulan yang dapat diambil : 

1. Dengan menggunakan sistem ini maka antar café dapat di organisir dengan 

baik pada saat proses pengadaan barang berlangsung. 

2. Melalui sistem ini juga pemilik toko dapat melakukan pengecekan data 

transaksi barang yang lebih up to date. 

3. Dengan sistem ini pihak toko dapat melakukan pengecekan setiap produknya 

berapa produk yang tersisa pada saat ini. 

4. Metode AHP juga membantu dalam pencarian cafe terdekat dan mempunyai 

stok yang berada di atas rata-rata. 

5.2  Saran 

 

 Saran yang dapat diberikan untuk pengembangan aplikasi pada café 

Sixthsense ini adalah :  

Simulasi sistem inventori..., Alvey Febrian, FTI UMN, 2018
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1. Aplikasi yang sudah dibangun masih dapat dimodifikasi agar dapat 

mengikuti perkembangan yang ada pada proses bisnis setiap cafenya. 

2. Harus membuat file backup agar dapat mengantisipasi apabila sewaktu-

waktu terjadi kehilangan atau kerusakan data, sehingga jika mempunyai file 

backup dapat digunakan untuk melakukan proses bisnis kembali tanpa harus 

mengulang dari awal lagi. 

3. Untuk menghindari terjadinya kesalahan saat menjalankan aplikasi, 

sebaiknya dilakukan pelatihan khusus antar operator yang terlibat dalam 

penggunaan sistem ini. Agar setiap operator lebih terbiasa dalam 

menggunakan sistem yang baru ini. 
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